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Resumo 

O presente estudo analisa as possibilidades que as interfaces baseadas em Realidade 

Aumentada trazem para o campo do design em geral e da educação em particular. Con-

tribui-se para o reconhecimento da importância do design na elaboração de materiais 

pedagógicos com Realidade Aumentada, reflete-se a prática projetual utilizando este 

suporte e experimentam-se aplicações em contexto de ensino-aprendizagem.  

Utilizou-se nesta investigação uma metodologia mista e dividiu-se o trabalho em 

duas fases. A primeira das quais recorre em simultâneo ao estudo de caso e aos estudos 

quase experimentais. Nesta fase procurou-se aferir o impacto de interfaces e conteúdos 

distintos em alunos do 6º ano de uma escola básica do município da Covilhã. Com esta 

finalidade, foram elaboradas e analisadas aplicações de Realidade Aumentada com: a) 

marcador fiducial; b) marcador de imagem natural; c) interfaces gráficas; d) interfaces 

tangíveis; e) interação individual; f) interação colaborativa; g) conteúdos em vídeo; h) 

conteúdos tridimensionais animados; i) conteúdos tridimensionais estáticos. 

Na segunda fase, utilizaram-se os resultados da primeira fase e um conjunto de 

princípios de design – personalização, contextualização, experiência do utilizador, 

abordagem hiper-responsiva, transparência – para elaborar um protótipo que foi testado 

através de estudos quase experimentais. Analisou-se o impacto do protótipo proposto 

comparando-o: a) com o manual escolar adoptado pela escola; b) com um protótipo de 

Realidade Aumentada sem projeto de design; c) com o CD-ROM oferecido com o 

manual escolar. Os dados foram tratados estatisticamente. 

Na primeira fase de investigação os resultados revelam que os marcadores de ima-

gens naturais, as interfaces tangíveis, os conteúdos tridimensionais e os conteúdos tri-

dimensionais animados, poderão ser mais adequados a este tipo de projetos e a este 

público-alvo. Segundo os resultados obtidos a interface colaborativa, por si só, não 

parece aumentar a compreensão dos alunos. Os alunos exprimiram ainda grande 

motivação e interesse ao manipular os materiais produzidos. 

Na segunda fase de investigação, os resultados revelam que o protótipo proposto po-

derá ter impactos positivos nos alunos, pelo que o sucesso de um sistema de Realidade 

Aumentada educativo poderá depender da correta aplicação dos princípios de Design 

enumerados. 
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Abstract 

This study examines the possibilities that interfaces based on Augmented Reality 

bring to the field of design in general and education in particular. With this work we 

contribute to the recognition of the importance of design in the development of 

educational materials with Augmented Reality. The design methodology is reflected 

using this medium in the context of teaching - learning. 

In this investigation a mixed methodology was used and the work was divided into 

two phases. The first refers simultaneously to the case study and to the quasi- 

-experimental studies. At this stage we sought to assess the impact of different 

interfaces and different contents on 6th grade students in an elementary school in the 

municipality of Covilhã. For this purpose, we prepared and analyzed applications with: 

a) fiducial marker; b) natural image marker; c) graphical interfaces; d) tangible 

interfaces; e) individual interaction; f) collaborative interaction; g) video content; h) 

animated three-dimensional content; i) static three-dimensional content. 

In the second phase, the results of the first phase were used as well as a set of design 

principles – personalization, contextualization, user experience, hyper-responsive 

approach, transparency – to develop a prototype that has been tested through quasi- 

-experimental studies. We analyzed the impact of the proposed prototype comparing it: 

a) with the textbook adopted by the school; b) with a prototype of Augmented Reality 

without a design project; c) with the CD-ROM provided with the textbook. The data 

were treated statistically. 

In the first phase of research the results reveal that markers of natural images, 

tangible interfaces, three-dimensional content and animated three-dimensional content 

may be more suitable for this type of project and target audience. According to the 

results, the collaborative interface by itself does not appear to increase the students' 

understanding. Students also expressed great interest and motivation to manipulate the 

produced materials. 

In the second phase of research, the results show that the proposed prototype could 

have positive impacts on students, therefore the success of an educational Augmented 

Reality system may depend on the correct application of the principles of design that we 

have listed.  
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Introdução 
 

As coisas não querem ser vistas por pessoas 

razoáveis.  
Manoel de Barros (1994, p. 4)  

 

Para além da curva da estrada  

Talvez haja um poço, e talvez um castelo,  

E talvez apenas a continuação da estrada.  

Não sei nem pergunto.  

Enquanto vou na estrada antes da curva  

Só olho para a estrada antes da curva,  

Porque não posso ver senão a estrada antes 

da curva.  
Alberto Caeiro (1994, p. 129) 

 

A condição humana desagrada ao Homem. A insatisfação que experienciamos leva- 

-nos a desafiar os limites da imaginação, numa necessidade constante por um conhecer, 

ver, ouvir, cheirar e tocar para além de nós mesmos – para além da curva da estrada.  

As recentes alterações tecnológicas, conseguiram transpor literalmente alguns dos 

limites impostos à condição humana, conduzindo ao desenvolvimento de um novo 

meio, a Realidade Aumentada. Este meio, caracterizado pela sobreposição de informa-

ção digital sobre o mundo físico, admite uma interação em tempo real onde o 

alinhamento preciso entre conteúdo virtual e conteúdo real é fundamental para 

estabelecer a ilusão. Os termos que lhe estão próximos como a Realidade Misturada, a 

Realidade Virtual, a Virtualidade Aumentada, a Realidade Mediatizada, o Wearable 

Computer e a Computação Ubíqua, têm por base ideologias semelhantes e a interligação 

entre alguns deles poderá levar à criação de novos paradigmas, originando uma 

constante revisão de taxonomias.  

Também o fluxo permanente de informação partilhada a nível mundial e o usufruto 

constante das tecnologias de informação e comunicação, conduziram a uma mudança do 

paradigma social dando origem a uma nova geração, os nativos digitais. Uma geração 

que de entre outra características, reivindica uma escolha para a sua educação, em ter-



Introdução 
	  
	  

	   21 

mos do que aprende, quando aprende e como aprende. Exigindo um ensino relevante, 

interessante e divertido. A constante procura de conhecimento através dos novos meios 

origina novos modelos de aprendizagem com características específicas como o e- 

-learning, o b-learning, o m-learning e mais recentemente o augmented-learning. 

Consideramos que este novo meio da Realidade Aumentada e as necessidades edu-

cativas da nova geração, incitam a uma complexa ligação entre si, e que nos parece, 

remete para o domínio da comunicação, da linguagem visual e do design. Levantam-se 

novas considerações e convenções, e a familiarização com um novo suporte, uma nova 

gramática e sintaxe visual, sensorial e interativa vem modificar a atividade projetual e 

profissional do designer. É precisamente este triângulo conceptual que melhor exprime 

a evolução da presente investigação em torno dos conceitos de Realidade Aumentada, 

educação e design. A investigação centrar-se-á nesta encruzilhada entre as necessidades 

educativas de uma nova geração e a Realidade Aumentada. Ponderando as potenciali-

dades criativas e de interação da nova tecnologia e a sua efetividade para o campo do 

ensino/aprendizagem. 

 

Enquadramento  

Apesar da massificação da Realidade Aumentada ser muito recente existe já uma in-

teressante produção científica nos domínios que aqui nos importam, a educação e o 

design. No campo da educação as investigações têm-se debruçado sobre o impacto do 

novo meio na aprendizagem (Juan, Beatrice & Cano, 2008; Kaufman, 2004; Pasaréti et 

al., 2011) e na análise das melhores práticas para aplicação desta tecnologia em sala de 

aula (Dias, 2009a; Kerawalla, Luckin, Seljeflot, & Woolard, 2006).  

Apesar de muitos dos estudos (Buccioli, Zorzal, & Kirner, 2006; Juan, Canu, & 

Giménez, 2008; Shelton & Hedley, 2002) indicarem impactos positivos para a aprendi-

zagem, a integração da Realidade Aumentada nas atividades pedagógicas e nas institui-

ções de ensino está muito longe de ter sido alcançada. Acreditamos que este objetivo 

pode ser conseguido com um processo de investigação constante nos domínios da edu-

cação, mas também nos domínios do design. Neste último campo, a investigação têm 

dado a conhecer ferramentas para o trabalho do designer analisando as problemáticas de 

projetar para este meio (MacIntyre et al., 2004). Investigam-se as melhores práticas no 

design de interfaces e dispositivos, (Amado, 2007; Uchiyama, Tanuma, Fukuda, & 
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Nakanishi, 2013) por vezes com grupos muito específicos (Radu, 2012) e estabelecem- 

-se linhas guia para a atividade do designer neste tipo de sistemas, através da análise de 

aplicações pré-existentes (Bolter, Engberg & MacIntyre, 2013; Inbar, 2013; Tori, 2009; 

Xu et al., 2011).  

Já a investigação que liga os dois domínios do conhecimento debruça-se sobre o 

desenvolvimento de protótipos, a sua posterior avaliação (Veloso, 2011) e a criação de 

diretrizes (Braga, 2012; Cuendet, Bonnard, Do-Lenh, & Dillenbourg, 2013). A investi-

gação parte de planos teóricos para mais recentemente dar origem a planos experimen-

tais, que são ainda, muito insuficientes. Uma vez que implicam um conhecimento 

vastíssimo nas áreas tecnológicas, do design e da educação, sendo que a execução de 

protótipos e a utilização de diversas metodologias de investigação exigem equipas mul-

tidisciplinares ou investigadores dispostos a debruçarem-se ativamente sobre cada um 

dos domínios.  

É inegável que há um grande interesse na utilização da Realidade Aumentada em 

materiais pedagógicos, ainda mais, quando as potencialidades que daqui advêm são tão 

aliciantes para a nova geração de aprendizes. Uma vez que proporcionam ao aluno a 

possibilidade de manusear e visualizar objetos de todos os ângulos e em todas as 

distâncias que pelas suas características não são possíveis de manusear, explorar ou ver 

sem ajuda tecnológica. Possibilita a perceção das consequências da ação do aluno sobre 

os objetos virtuais. Permite o treino em ambientes reais simulados. Viabiliza a 

colaboração. Possibilita o acesso a informação contextual, de acordo com o local onde o 

aluno se encontra. Proporciona uma aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lado e 

viabiliza a criação de outra camada de informação sobre os tradicionais manuais escola-

res e pedagógicos, elevando-os a um outro nível.  

Não obstante, persistem no corpo de investigação atual inúmeras lacunas importantes 

que advém da sua fase iniciática, algumas das quais, este trabalho procura debater. 

Explorando, a nível teórico, as relações tangenciais e simbióticas entre os vértices 

Realidade Aumentada, educação e design. E a nível experimental – indo de encontro às 

vozes que se levantam no sentido da necessidade de investigação empírica (Vantroys & 

Barbry, 2009) – elaborando pré-estudos e um protótipo, que possam ser testados no 

campo de trabalho, pelo público-alvo a quem se destinam e que assim se possam 

descobrir melhores práticas no design destas aplicações. 
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Objetivos 

A presente investigação pretende contribuir para o reconhecimento da importância 

do design na elaboração de materiais pedagógicos com Realidade Aumentada. Mais 

concretamente, o objetivo geral é a experimentação de aplicações de Realidade Au-

mentada em contexto de ensino-aprendizagem. Refletindo-se a prática projetual em 

design, utilizando o suporte da Realidade Aumentada e investigando-se o impacto de 

diversas interfaces e diversos conteúdos em contexto educativo. Propomo-nos: 

1. Investigar quantitativamente o impacto de alguns conteúdos e interfaces nos alunos 

do 6º ano de escolaridade. 

2. Investigar qualitativamente a reação dos alunos a aplicações de Realidade Aumen-

tada para o ensino; 

3. Procurar aspetos que suscitem dúvidas ou que apresentem dificuldades aos alunos; 

4. Obter opiniões acerca destes sistemas; 

5. Definir uma proposta de princípios de design para estes sistemas; 

6. Investigar quantitativamente o impacto de um protótipo na aprendizagem; 

7. Analisar o impacto de um protótipo projetado com princípios de design; 

8. Comparar o impacto de um protótipo de Realidade Aumentada com os atuais 

materiais digitais fornecidos com o manual escolar (caso do CD-ROM); 

 

Problematização: questões centrais e questões secundárias  

Considera-se no relatório Hype Cycle for Emerging Technologies que a Realidade 

Aumentada é uma das tecnologias que durante os próximos dez anos gerará expectati-

vas mais elevadas (Murphy, 2012). Reconhecemos que a exploração da Realidade 

Aumentada por parte do designer pode alimentar estas expectativas. Ainda mais no 

campo do ensino, onde a sua dimensão pedagógica e comunicativa pode ser potenciada. 

Cabe ao design a responsabilidade de transfigurar a Realidade Aumentada num meio. 

Descobrindo novas possibilidades por entre as características que já lhe conseguimos 

apontar, tais como: a personalização e contextualização dos conteúdos; a linguagem 

gráfica pouco coerente; a perspetiva única que o utilizador assume e que interfere na 

forma de visualização; o meio como veículo da experimentação; a realidade como parte 

integrante da interface que se assumem na maioria dos casos como transparente e intui-

tiva; o uso de elementos gráficos com transparência que amplificam a visão do mundo 



Design para Realidade Aumentada: um estudo em contexto educativo  
	  

	  24 

real. Para além disso, as contingências que se abrem perante os novos atributos da 

interface (interfaces tangíveis, colaborativas, híbridas e multimodais), dos conteúdos 

(conteúdos visuais estáticos, em movimento e conteúdos que apelam aos restantes 

sentidos) e da interatividade revelam desafios singulares. Por esta razão, o conheci-

mento e a gestão da complexidade das inter-relações deste novo e vasto conjunto de 

possibilidades obriga o designer e o investigador a novas ponderações e considerações. 

Tendo em conta estas premissas o ponto de partida para esta investigação concretiza- 

-se na formulação de duas perguntas centrais, uma para cada fase deste estudo, e nove 

questões secundárias que podem ser colocadas do seguinte modo: PC1. Conteúdos e 

interfaces distintos em Realidade Aumentada têm impactos diferentes na perceção da 

compreensão, inovação, satisfação, indução emocional e compreensão dos alunos? 

Pretende-se com esta questão conhecer a perceção do impacto que diversos conteú-

dos e interfaces em Realidade Aumentada têm em contexto educativo. Esta reflexão 

admite como denominador comum o programa curricular do 6º ano de escolaridade da 

disciplina de ciências naturais. Este será o ponto de partida para a criação dos cinco pré- 

-estudos que permitirão identificar melhores práticas no uso destas interfaces e no tipo 

de conteúdos a utilizar. Por se tratar de um assunto em que o ponto de partida é a 

avaliação do impacto de conteúdos e interfaces distintas, surgem questões secundárias 

que a seguir se apresentam: 

- A imagem gráfica do elemento físico que estabelece a ligação com o mundo virtual 

(marcador) provoca alterações na perceção da compreensão, inovação, satisfação, 

indução emocional e compreensão dos alunos? 

- O uso de interfaces tangíveis (TUI – Tangible User Interface) ou interfaces gráficas 

(GUI – Graphical User Interface) em aplicações de Realidade Aumentada provoca 

diferentes graus de perceção da compreensão, inovação, satisfação, indução 

emocional e compreensão dos alunos? 

- A utilização de modelos colaborativos ou modelos individuais de aprendizagem em 

aplicações de Realidade Aumentada modifica a forma de avaliação provocando 

alterações na perceção da compreensão, inovação, satisfação, indução emocional e 

compreensão dos alunos? 

- A introdução de conteúdo tridimensional em aplicações de Realidade Aumentada 

gera diferentes perceções da compreensão, diferentes perceções de inovação, dife-
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rentes níveis de satisfação, experiência emocional e compreensão dos alunos em 

comparação com o uso de vídeo nestas aplicações? 

- O uso de elementos tridimensionais animados gera modificações na avaliação destes 

conteúdos provocando alterações na perceção da compreensão, inovação, satisfação, 

indução emocional e na compreensão do aluno? 

- Como reagem os alunos do 2º ciclo à utilização de experiências de Realidade 

Aumentada no ensino? Quais foram as principais dificuldades ao trabalhar com estas 

experiências e quais as necessidades de melhoria observadas? 

A compreensão do impacto de diversos conteúdos e interfaces sobre os alunos, 

origina conclusões que utilizámos para elaborar um protótipo. Dos diálogos com os 

vários professores concluiu-se que o módulo do sistema circulatório, cuja quantidade de 

imagens esquemáticas e infográficas é muito relevante para o entendimento das 

questões anatómicas e funcionais, seria ideal para a elaboração de um protótipo final. 

Tomou-se como guia o capítulo 3, Transporte de nutrientes e oxigénio até às células do 

manual escolar CSI-Ciências Sobre Investigação da Areal Editores e transformou- 

-se este manual num manual aumentado, tendo o cuidado de não perturbar a sua estru-

tura gráfica. A compreensão dos aspetos gerais relativos ao uso desta tecnologia no 

ensino permite-nos formular a segunda pergunta central de investigação: PC2. Os siste-

mas de Realidade Aumentada aplicados ao ensino podem melhorar a aprendizagem e 

ter impactos diferentes na perceção da compreensão, inovação, satisfação, indução 

emocional e compreensão dos alunos em comparação com outros tipos de sistemas ou 

em situações em que o design e o designer estiveram envolvidos no seu desenvolvi-

mento?   

A Realidade Aumentada não se limita a modificar os aspetos formais de transmissão 

da informação, modifica também os processos percetivos e cognitivos que lhe estão 

associados. Esta segunda questão central ramifica-se portanto em três questões secundá-

rias:  

- A Realidade Aumentada pode facilitar a aprendizagem? E provocar alterações na 

perceção da compreensão, inovação, satisfação, indução emocional e compreensão 

dos alunos? 
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- O design de um sistema de Realidade Aumentada para o ensino pode facilitar a 

aprendizagem? E provocar alterações na perceção da compreensão, inovação, 

satisfação, indução emocional e compreensão dos alunos? 

- O uso de aplicações de Realidade Aumentada no ensino gera diferentes perceções da 

compreensão, diferentes perceções de inovação, diferentes níveis de satisfação, 

experiência emocional e compreensão dos alunos em comparação com o uso do 

auxiliar digital (neste caso CD interativo) que por norma acompanha o manual 

escolar?  

 

Metodologia de investigação 

A natureza da investigação que aqui se apresenta conduz-nos à utilização de uma 

metodologia mista ou método quanti-qualitativo. Esta metodologia permite-nos realizar 

simultaneamente análises comparativas e desenvolver aspetos do estudo em termos 

compreensivos e em profundidade, consistentes com os objetivos propostos. Ultrapas-

sam-se as limitações das metodologias qualitativas e quantitativas complementando os 

dados, uma vez que desta forma conseguimos: a) compreender a experiência vivida por 

cada aluno, identificando as suas dificuldades e necessidades aquando da manipulação 

das aplicações de Realidade Aumentada, o que só pode ser conseguido recorrendo a 

metodologias qualitativas; b) compreender o impacto de determinados conteúdos e 

interfaces utilizando metodologias quantitativas; c) compreender a efetividade pedagó-

gica do protótipo através de metodologias quantitativas. 

Justificada a escolha do método, passamos a explicar o desenho desta investigação 

que se encontra dividida em duas fases. A primeira das quais utiliza em simultâneo 

metodologias qualitativas e quantitativas, recorrendo ao estudo de caso e aos estudos 

quase experimentais, respetivamente. Já na segunda, utilizam-se os resultados da 

primeira fase para elaborar um protótipo que será testado através de estudos quase 

experimentais. Com esta opção procurou-se encontrar relações de casualidade entre 

variáveis dependentes e independentes, observando os impactos resultantes da manipu-

lação da variável independente. 
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1ª fase – componente estudo quase experimental 

Na primeira fase, para a componente do estudo quase experimental, foram prepara-

das cinco experiências, uma para cada variável independente: 1) Marcador fiducial vs 

marcador de imagem natural; 2) Interação através de interface gráfica, GUI vs interação 

através de interfaces tangíveis, TUI; 3) Modelo individual vs modelo colaborativo; 4) 

Conteúdos tridimensionais vs conteúdos vídeo; 5) Conteúdos tridimensionais animados 

vs conteúdos tridimensionais estáticos;  

De seguida tentou medir-se o impacto que cada uma destas experiências tinha nas 

variáveis dependentes: 

1) Perceção de compreensão: de que forma o aluno tem a perceção de que extraiu um 

determinado significado da mensagem; 

2)  Inovação/adequação/expectativa: onde se tenta compreender se o aluno considerou 

a experiência inovadora, adequada e de acordo com as suas expectativas; 

3)  Satisfação: em que medida o aluno se sente satisfeito com um determinado 

conteúdo ou determinada interface; 

4)  Indução emocional: os conteúdos e a interface influenciam as emoções do aluno?; 

5) Compreensão: tenta perceber-se se o aluno compreendeu a matéria; 

Participaram em cada experiência dois grupos de 15 alunos do 6º ano de uma escola 

básica no município da Covilhã, no ano letivo de 2012/2013. A amostra é uma amostra 

de conveniência uma vez que as turmas estavam já definidas desde o início do ano 

letivo. 

Através de um pré-teste e da primeira parte do questionário confirmou-se a homoge-

neidade dos grupos em relação aos seus conhecimentos prévios e à forma como se 

relacionavam com o meio. Posteriormente os participantes foram sujeitos às experiên-

cias, preenchendo no final a segunda parte do questionário e elaborando o pós- 

-teste. Os dados foram introduzidos no SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

utilizando-se um tipo bivariável de análise estatística (prova t de Student e x2) e 

medindo-se o tamanho do efeito através do coeficiente de correlação de Pearson.  

 

1ª fase – componente estudo de caso 

Ainda na primeira fase do estudo, a componente do estudo de caso, decorreu em sala 

de aula, em junho de 2013 com uma amostra de conveniência (os mesmos participantes 
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dos estudos quase experimentais), o tempo do estudo demorou entre a 1:30h e as 2:00h 

por experiência. O investigador foi o principal agente de recolha de dados através: a) da 

observação não participante, registada em notas de campo e grelhas de observação; b) 

da interação com os alunos através de uma entrevista semi-estruturada coletiva 

conduzida através de um guião; c) da utilização da primeira parte do questionário 

também empregue na componente quase experimental. Como a recolha de dados foi 

simultânea ao estudo quase experimental, houve particular cuidado para que a entrevista 

fosse feita após terminadas as respostas ao questionário e ao pós-teste da componente 

quase experimental. Os objetivos do estudo de caso são os descritos de seguida: 

• Investigar a reação dos alunos a aplicações de Realidade Aumentada para o ensino; 

• Procurar aspetos que suscitassem dúvidas ou que apresentassem dificuldades aos 

alunos; 

• Obter opiniões dos participantes sobre estes sistemas; 

Na análise de dados o material recolhido (resposta à 1ª parte dos questionários, notas 

da observação de campo, transcrição das entrevistas) deu origem a um dossier organi-

zado e transcrito para formato digital. Levando posteriormente à sua análise e à 

conceção de quadros síntese da informação que foram explicados através de uma 

narrativa clara.  

 

2ª fase 

A segunda fase desta investigação é composta por um plano quase experimental para 

o qual se prepararam três experiências: 1) Protótipo vs manual escolar; 2) Protótipo vs 

Realidade Aumentada sem projeto de design; 3) Protótipo vs CD-ROM. Em cada uma 

delas observou-se as mudanças provocadas pela manipulação nas variáveis dependen-

tes: Perceção de compreensão, Inovação/adequação/expectativa, Satisfação, Indução 

emocional, Compreensão. 

Participaram em cada experiência dois grupos de 25 alunos do 6º ano de uma escola 

básica do concelho da Covilhã no ano letivo de 2013/2014. A amostra é novamente uma 

amostra de conveniência devido à definição das turmas no início do ano letivo como em 

cima se explicou. 

Novamente, através de um pré-teste e da primeira parte do questionário, confirmou- 

-se a homogeneidade dos grupos em relação aos seus conhecimentos prévios e à forma 
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como se relacionavam com o meio. Posteriormente os participantes foram sujeitos às 

experiências, preenchendo no final a segunda parte do questionário e elaborando o pós- 

-teste. Os dados foram introduzidos no SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

utilizando-se um tipo bivariável de análise estatística (prova t de Student e x2) e 

medindo-se o tamanho do efeito através do coeficiente de correlação de Pearson.  

 

Resumo dos resultados 

Na 1ª fase de investigação de componente de plano quase experimental, os dados 

tratados com o programa SPSS indicam, no que diz respeito a questões relacionadas 

com a interface, o seguinte: 

- Os marcadores de reconhecimento de imagens naturais provocam um alto índice de 

perceção da compreensão, inovação/adequação/expectativa e melhoram a compre-

ensão. De acordo com os resultados esta é a forma mais adequada de utilizar 

marcadores em projetos de Realidade Aumentada para o ensino. 

- As interfaces tangíveis tiveram uma boa recetividade por parte dos alunos revelando 

impacto na perceção da compreensão, inovação/adequação/expectativa. Os alunos 

demonstraram ainda sentir-se mais satisfeitos com este tipo de interfaces que 

provocaram inclusivamente emoções positivas nos utilizadores. Estas interfaces não 

demonstram ter impacto na compreensão da matéria mas a valorização dos restantes 

fatores pelos alunos indica que são apropriadas para este tipo de projetos. 

- A interface colaborativa é considerada inovadora adequada e de acordo com as 

expectativas dos alunos mas não obteve impacto nas outras vertentes. Os resultados 

revelam que o uso de ambientes colaborativos em Realidade Aumentada por si só 

não vai aumentar a compreensão dos alunos. 

No que diz respeito aos conteúdos em Realidade Aumentada os dados indicam que: 

- O conteúdo tridimensional em detrimento do conteúdo vídeo, provoca uma maior 

perceção da compreensão, os alunos sentem-se mais satisfeitos com este tipo de 

conteúdo e isso é notório também na sua resposta emocional positiva. 

- Já o conteúdo tridimensional animado induz a uma maior perceção da compreensão 

e interesse, sendo que efetivamente, os alunos compreendem melhor com este tipo de 

conteúdos em detrimento dos conteúdos tridimensionais estáticos.  
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Na componente do estudo de caso, comprovou-se que a maioria dos alunos é profici-

ente a trabalhar com as novas tecnologias. As suas atitudes perante as experiências 

demonstram um elevado grau de motivação e interesse e uma grande capacidade de 

interação que se revela intuitiva. Os alunos exprimem ainda a necessidade de graus mais 

elevados de interação, onde o objeto virtual possa responder à maioria das suas ações 

sob o respetivo objeto real. 

Outras conclusões indicam que o uso integrado de marcadores de imagem natural, 

interface tangível e conteúdo tridimensional animado promove o sentido de observação, 

exploração e motiva o aluno a permanecer na aplicação durante mais tempo. Todavia o 

trabalho de grupo não promove o espírito de observação mas incita à descoberta das 

respostas corretas mais facilmente, pelo que pode ser indicado em determinadas 

situações de pergunta-resposta. Os alunos mostraram-se motivados e interessados em 

aprender com este tipo de aplicações. 

As maiores dificuldades encontradas estão relacionadas com a manipulação de 

marcadores de tamanho A4 em folha individual, devido à dobragem da folha que 

dificulta o rastreamento. Também se observou que os alunos de estatura baixa tiveram 

problemas de visualização com este tipo de marcadores. 

Na segunda fase de investigação, conclui-se que um protótipo que segue as conclu-

sões acima descritas e os princípios de design por nós indicados (personalização, 

contextualização, experiência do utilizador, abordagem hiper-responsiva e transparên-

cia) provoca altos índices de perceção da compreensão e satisfação. Os alunos 

entendem-no como mais inovador e a resposta emocional positiva é maior. Os dados 

revelam ainda que este protótipo promove a compreensão e a aprendizagem dos alunos 

do 6º ano em detrimento do uso do manual escolar tradicional, dos auxiliares digitais 

como o CD-ROM e das aplicações de Realidade Aumentada onde o design é negligen-

ciado. 

 

Estrutura do trabalho de investigação  

O trabalho que aqui se apresenta divide-se em duas partes o enquadramento teórico e 

a investigação empírica. A estrutura do enquadramento teórico advém dos três eixos que 

balizam esta tese e que se desenvolvem nos três primeiros capítulos designados de 

Realidade Aumentada, Novas forma de aprender, O design de informação e o designer. 
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Os capítulos seguintes (Os conteúdos, A interface, A interatividade) constituem-se 

pelo que consideramos ser os pontos de contacto entre os três domínios, desembocando 

no capítulo sete, onde se analisa o referencial empírico ligado a estes mesmos campos 

de ação. No capítulo oito, propõem-se o modelo teórico e no nove esclarece-se a meto-

dologia.  

Por seu lado, a parte da investigação empírica é dividida em três capítulos, o 

primeiro correspondendo aos estudos da 1ª fase, plano quase experimental, o segundo 

correspondente à 1ª fase, estudo de caso e o último corresponde aos estudos elaborados 

na 2ª fase, relativos ao protótipo. O trabalho termina com as conclusões, as referências 

bibliográficas e os anexos. 

No capítulo um, denominado de Realidade Aumentada, dedicamo-nos à definição e 

caracterização da Realidade Aumentada, esclarecendo os conceitos que lhe estão 

próximos e as tecnologias que constituem o seu universo. Sintetizamos a sua evolução 

histórica e aludimos de forma generalizada às diversas áreas onde tem sido utilizada. 

Através de exemplos de projetos distintos, reconhecemos a extensão do uso da Reali-

dade Aumentada no campo da arte, da educação, da publicidade, entre outras áreas. O 

final do capítulo dedica-se à compreensão da expressão deste meio em Portugal, no 

domínio comercial, artístico, empresarial e académico.  

O capítulo seguinte, designado de Novas formas de aprender introduz o vértice da 

educação nesta tese. O modo como se organiza tem por base a construção progressiva 

do conceito augmented-learning. Analisa-se a aprendizagem através das tecnologias de 

informação e comunicação e discutem-se as mudanças que estas induzem na sociedade 

dando origem a uma nova geração, os nativos digitais. Reflete-se acerca da nova gera-

ção, das suas características e valores, particularizando o caso do nosso país. Analisam- 

-se ainda as características específicas de diversos modelos de aprendizagem, tal como o 

e-learning, o b-learning, o m-learning finalizando no augmented-learning.  

No capítulo, O design de informação e o designer, dedicamo-nos ao estudo do 

design. Contextualiza-se o design de informação perante os conceitos de interdisciplina-

ridade e multimedialidade e recorre-se à história para compreender a fundo a sua génese 

e o seu processo evolutivo consoante as alterações culturais, sociais e tecnológicas. 

Segue-se uma análise minuciosa de vários materiais pedagógicos, recolhidos em escolas 

ou consultados na Biblioteca Nacional de Lisboa. A investigação debruça-se sobre os 
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tradicionais manuais escolares num percurso de cariz diacrónico até às plataformas de 

e-learning, estuda-se a integração do designer na sua cadeia produtiva através da 

observação e também da recensão de argumentos e textos. Fundamenta-se ainda, o seu 

papel como agente da aprendizagem e como um sub-vertíce do triângulo: professor- 

-aluno-conteúdo. Por fim, investigam-se as relações dicotómicas entre design, designer 

e Realidade Aumentada, contribuindo para a discussão e esclarecendo as novas preo-

cupações, as novas práticas e as novas competências do design para este meio. 

Nos seguintes capítulos, discute-se os conteúdos em Realidade Aumentada (conteú-

dos visuais estáticos, conteúdos em movimento e conteúdos que apelam aos restantes 

sentidos) e as relações sincrónicas entre design e educação. Investiga-se também as 

interfaces tangíveis, colaborativas, híbridas e multimodais e a interatividade em Reali-

dade Aumentada e em ambientes educativos.  

No capítulo sete analisamos as investigações empíricas sobre a alçada da Realidade 

Aumentada, examinando a produção científica na área educativa, na área do design e os 

estudos multidisciplinares.  

Congrega-se no capítulo oito o trabalho exaustivo de investigação teórica, nos três 

domínios que constituem a base do design dos sistemas de Realidade Aumentada para o 

ensino. A reflexão aprofundada dos capítulos anteriores dá origem à construção de um 

modelo teórico para a elaboração destes sistemas.  

O capítulo nove prepara a componente empírica e é constituído pela descrição e 

explicação minuciosa das questões de investigação e da complexa metodologia utili-

zada, assim como os procedimentos levados a cabo em cada uma das fases de 

investigação. 

A parte empírica inicia-se no capítulo dez com as investigações quase experimentais 

sobre conteúdos e interfaces em Realidade Aumentada. Descreve-se o método, re-

portam-se os resultados e discutem-se os resultados de cada um dos cinco estudos 

elaborados. O capítulo onze debruça-se sobre o estudo de caso. Apresentam-se os dados 

relativos ao questionário, às notas de campo, às grelhas de observação e à entrevista. O 

capítulo é finalizado com a reflexão e a discussão dos resultados. O capítulo doze 

assume a mesma estrutura do capítulo dez, no entanto, reporta, descreve e discute os 

resultados da segunda fase de investigação relacionados com o protótipo elaborado. 
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O capítulo de conclusões sintetiza os resultados gerais do trabalho teórico e do 

trabalho empírico. Conclui-se que a utilização de princípios de design em aplicações de 

Realidade Aumentada pode promover a aprendizagem e a compreensão em detrimento 

dos manuais escolares e dos materiais digitais atualmente fornecidos aos estudantes. O 

capítulo contribui para a reflexão sobre o design de sistemas de Realidade Aumentada 

educativos e aponta futuras linhas de investigação.  

 Por fim apresenta-se a bibliografia e os anexos com os documentos de autorização 

enviados, os questionários, as grelhas de observação, o guião de entrevista e a explica-

ção detalhada do desenvolvimento do protótipo.  
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I Enquadramento teórico 



Capítulo 1 | A Realidade Aumentada 
	  
	  

	   35 

Capítulo 1  
 

A Realidade Aumentada 
 

 

A Realidade Aumentada vai tornar-se parte 

integrante da vida quotidiana. As crianças 

vão utilizá-la na escola como uma 

ferramenta de ensino. Os compradores vão 

utilizá-la para perceber como os produtos 

ficam nas suas casas. Através dela os 

consumidores vão conseguir facilmente 

instalar um computador. Arquitetos vão 

inclusivamente observar como as suas obras 

vão afetar a área envolvente. 
Sam Bergen, diretor criativo de inovação digital, na agência 

de publicidade Ogilvy. (Brandon, 2009, para.3) 

 

A evolução das experiências de ilusão, imersão, comunicação Homem-Máquina, e 

visão computacional, encontram-se lado a lado com a evolução da história humana, 

construindo aquilo que é a cultura visual moderna. Também a Realidade Aumentada 

nasceu de um progresso profundo e da necessidade permanente de aumentar os sentidos 

do ser humano. Apesar de não ser uma tecnologia totalmente nova, a sua aplicação tem- 

-se expandido nos últimos anos a distintos domínios do conhecimento. Desde o campo 

da arte, da educação, da publicidade passando pelo da informação, da medicina até 

questões militares e de segurança, muitas áreas têm experienciado esta tecnologia, 

contudo as suas potencialidades ainda estão longe de estar totalmente exploradas. 

Devido ao seu longo processo de desenvolvimento e, mais recentemente, ao 

estabelecimento da tecnologia como um meio, encontramos na análise bibliográfica 

uma série de definições que lhe atribuem diferentes particularidades. Torna-se, 

necessário, uma clarificação dos conceitos e das suas características e inclusivamente 

parece-nos importante uma descrição das definições das tecnologias que lhe estão 

próximas de modo a assinalar as diferenças mais prementes.  
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1.1. Definição e caracterização da Realidade Aumentada 
 

Vários são os investigadores que se debruçam sobre a definição do termo Realidade 

Aumentada contudo a definição foi variando à medida que a própria tecnologia evoluía. 

Com essa evolução surgiram novas características que iam sendo acrescentadas e 

implementadas à Realidade Aumentada estendendo as suas capacidades.  

Neste sentido as primeiras definições restringiam a Realidade Aumentada aos siste-

mas que utilizavam dispositivos do tipo Head Mounted Displays (HMD) ficando muitas 

vezes reduzidos a questões de natureza unicamente visual. É o caso da definição de 

Janin, Mizell e Caudell (1993) que utilizam o termo Realidade Aumentada para definir 

um HMD que permite ao utilizador visualizar um ambiente com uma sobreposição de 

gráficos computacionais. Investigadores mais recentes limitam também o termo Reali-

dade Aumentada a dispositivos específicos como é o caso de Blade e Padgett (2002) 

que afirmam que a Realidade Aumentada utiliza óculos transparentes nos quais se exibe 

um conjunto de informação transmitida por computador que é sobreposta ao mundo 

real. 

Enquanto estas definições se limitam a dispositivos específicos, outras há que alar-

gam o campo de atuação da tecnologia a outros dispositivos e a conteúdos multimédia 

não necessariamente de natureza visual. As palavras de Barfield acerca do conceito de 

Realidade Aumentada referem: 

 
A ampliação do mundo real com imagens sintéticas, não se requer que a cena seja 

completamente gerada por computador, mas sim que a imagem virtual se utilize como 

complemento da cena do mundo real. A Realidade Aumentada não deve entender-se 

como exclusivamente visual mas deve incluir também informações tácteis/tangíveis e 

auditivas (Barfield, 1995, p.543). 

 

Seguindo a mesma linha de pensamento Azuma (1997) defende que a Realidade 

Aumentada é uma variação da Realidade Virtual. Na sua analogia explica que nos 

sistemas de Realidade Virtual, o utilizador está completamente imerso no ambiente 

virtual, não podendo visualizar o mundo real que o rodeia. Por seu lado, nos sistemas de 

Realidade Aumentada o utilizador pode ver o mundo que o rodeia com sobreposições de 

objetos virtuais sobre o mundo real. Assim, a Realidade Aumentada amplia a realidade 
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em vez de a substituir completamente. Um sistema de Realidade Aumentada, cria uma 

visão de uma cena real que incorpora nessa mesma cena imagens tridimensionais de 

objetos virtuais gerados por computador. Sempre que o utilizador de tal sistema se 

movimentar em relação à cena real os objetos virtuais aparecem como se efetivamente 

existissem (Valtino & Kutulakos, 2001). Bimber e Raskar (2005) enfatizam o papel do 

ambiente real nos sistemas de Realidade Aumentada sublinhando a necessidade da 

informação aumentada possuir um forte vínculo com o mundo real mediante uma 

relação espacial. 

Definições mais recentes englobam inclusivamente questões ligadas aos sentidos, 

para Bartfield e Caudell (2001) “a Realidade Aumentada é primeiramente uma tecnolo-

gia que aumenta os nossos sentidos” (p. 6). Outros autores definem a Realidade 

Aumentada como um sistema que pretende estender o mundo em que vivemos, 

“sobrepondo gráficos, sons e até cheiros ao ambiente real” (Obst & Troller, 2009, p. 3). 

Observamos ainda que o termo Realidade Aumentada, está a estabelecer-se como um 

meio no qual a informação pode ser sobreposta ao mundo físico, em tempo real e com 

características de interatividade (Craig, 2013). 

Verificámos uma evolução nas definições do conceito Realidade Aumentada, que 

deixa de estar centrado em dispositivos específicos como os HMD para passar a 

abranger um leque maior de possibilidades em termos de dispositivos, em termos de 

conteúdos e interação. Esta constante mutação está intrinsecamente ligada com a evolu-

ção da própria tecnologia e neste sentido é necessário um esclarecimento das suas 

características gerais. Para isso recorremos ao famoso artigo de Azuma (1997) A Survey 

of Augmented Reality, onde o autor identifica as características fundamentais de um 

sistema de Realidade Aumentada: 

 
a) Combinar o conteúdo virtual e o conteúdo real;  

b) O sistema deve ser interativo e a interação deve dar-se em tempo real;  

c) O conteúdo virtual deve estar cuidadosamente alinhado ao mundo real ou a ilusão 

de que os dois mundos coexistem no mesmo espaço e tempo pode ser comprometida; 

(p. 356) 

 

Tendo em conta estas características, obras de arte como From Death's Door to the 

Garden Peninsula (Figura 1) de Daniel J. Sandin, Mi casa es tu casa (Figura 2) de 
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Sheldon Brown e The Tunnel under the Atlantic (Figura 3) de Maurice Benayoun, que 

possuem interação e elementos virtuais não podem ser considerados sistemas de 

Realidade Aumentada. O utilizador entra numa experiência imersiva que o afasta da 

realidade, logo, os conteúdos reais e virtuais não coexistem no mesmo espaço e tempo. 

 

 
Figura 1: Instalação em Realidade Virtual From Death's 
Door to the Garden Peninsula de Daniel J. Sandin (1999) 1. 
	  

Figura 2: Instalação em Realidade Virtual Mi casa 
es tu casa de Sheldon Brown (1997) 2. 

 
 

Figura 3: Instalação em Realidade Virtual The Tunnel under the Atlantic de Maurice Benayoun (1995) 3. 
 

Dentro deste mesmo sentido também filmes como Matrix (Figura 4), Avatar (Figura 

5) e Harry Potter (Figura 6) onde se misturam elementos fílmicos com imagens gráficas 

geradas por computador não podem ser considerados sistemas de Realidade Aumentada 

uma vez que não são interativos. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Imagem retirada de http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_J._Sandin em 10 de novembro de 2010  
2 Imagem retirada de http://www.calit2.net/newsroom/article.php?id=833 em 10 de novembro de 2010  
3 Imagem retirada de http://www.benayoun.com/projet.php?id=14 em 11 de novembro de 2010 	  



Capítulo 1 | A Realidade Aumentada 
	  
	  

	   39 

Figura 4: The Matrix: Revolutions (2003) 4. 
 

Figura 5: Avatar (2009) 5. 
 

Figura 6: Harry Potter and the Deathly Hallows (2010) 6. 
 

No entanto, a primeira característica apontada por Azuma (1997) levanta questões 

sobre quando e como se produz essa combinação entre conteúdos reais e virtuais. Ricart 

(2008) afirma que o final dos anos 90 marca uma distinção clara na combinação destes 

conteúdos. Antes do final dos anos 90 esta combinação produzia-se ao nível das 

imagens que se visualizam conjuntamente num dispositivo, geralmente um HMD. A 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Imagem retirada de http://www.imdb.com/title/tt0242653/ em 15 de novembro de 2010  
5 Imagem retirada de http://www.imdb.com/title/tt0499549/?ref_=fn_al_tt_1 em 15 de novembro de 2010  
6 Imagem retirada de http://www.imdb.com/title/tt0926084/?ref_=fn_al_tt_5 em 15 de novembro de 2010 	  
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partir do final dos anos 90 surgem outros sistemas onde a combinação do ambiente real 

e virtual já não implica que as imagens de ambos estejam fundidas num mesmo 

dispositivo, mas sim que a representação do ambiente real seja substituída pelo próprio 

ambiente real, visualizando-se unicamente a parte virtual que possui uma relação 

espacial com o mundo real. Um exemplo claro são as aplicações que utilizam 

dispositivos móveis como o Wikitude World Browser de 2008 (Figura 7) e Golfscape 

GPS Rangefinder de 2010 (Figura 8). 

 

 
Figura 7: Wikitude World Browser (2008). O primeiro 
browser em Realidade Aumentada para utilizadores de 
smartphones que pesquisa o mundo real em redor da nossa 
localização em busca de informações 7. 

 

Figura 8: Golfscape GPS Rangefinder (2010). Uma 
aplicação com várias funcionalidade para os 
jogadores de golfe nomeadamente o cálculo de 
distâncias 8. 
 

 

Segundo Billinghurst e Kato (2002) a Realidade Aumentada fornece ainda outras 

possibilidades: “a) Uma interação sem costuras entre o ambiente real e o ambiente 

virtual.”(p. 7) Uma interação com costuras pressupõem segundo Ishii, Kobayashi e 

Arita (1994) uma restrição espacial temporal ou funcional que força o utilizador a 

mudar entre uma variedade de espaços ou modos de operação. Um exemplo disto está 

relacionado com algumas ferramentas oferecidas por interfaces que obrigam o utilizador 

a mudar o seu modo de trabalho ou que trazem consigo a necessidade de uma aprendi-

zagem adicional sendo por norma rejeitadas; “b) A capacidade de ampliar/melhorar a 

realidade; c) A presença de dicas espaciais para melhorar a colaboração remota e cara-a- 

-cara; d) A capacidade de suportar uma interface tangível; e) A habilidade de transitar 

de forma suave entre a realidade e a virtualidade;” (p. 7). Em comparação com a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Imagem retirada de http://wikitude-world-browser.en.softonic.com/android em 12 de outubro de 2011  
8	  Imagem retirada de http://apps.su/program/16095/golfscape-gps-rangefinder.html em 12 de outubro de 2011  
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Realidade Virtual a Realidade Aumentada possui ainda características projetuais muito 

próprias. Enquanto que nos sistemas de Realidade Virtual a renderização é um problema 

fulcral, uma vez que se pretende substituir todo o ambiente real. Em Realidade 

Aumentada as imagens virtuais apenas completam o mundo real, estas não têm 

necessariamente de ser realistas para cumprir os propósitos da aplicação. Também os 

dispositivos utilizados em Realidade Aumentada possuem menos requisitos obrigatórios 

que os utilizados em Realidade Virtual, mais uma vez porque estas pretendem simular o 

mundo real e provocar uma experiência de imersão. A monitorização, alinhamento e 

união de forma precisa dos dois ambientes (real e virtual) constituem o ponto onde a 

Realidade Aumentada requer mais cuidados em comparação com a Realidade Virtual 

(Azuma, 1993). No entanto é importante criar sistemas independentes, portáteis e que 

sejam capazes de unir de forma precisa o ambiente virtual com o ambiente real 

(Sherman & Craig, 2003). Com os recentes avanços tecnológicos e os vários 

dispositivos móveis que possuem câmaras digitais e ligação à rede global, torna-se mais 

fácil cumprir estes requisitos. Algumas das definições que referimos obrigaram-nos a 

expor termos próximos do conceito de Realidade Aumentada o que demonstra a 

necessidade de uma clarificação dos mesmos. 

  

1.1.1 Realidade Misturada  
 

O conceito de Realidade Misturada foi definido por Milgram e Kishino (1994) como 

uma subclasse de tecnologias relacionadas com a Realidade Virtual que envolvem a 

fusão do mundo real com o mundo virtual. A criação do termo surge da necessidade de 

uma terminologia mais precisa e da imposição de limites conceptuais a este tipo de 

ambientes. Para estabelecer esta terminologia foi criado o continuum de virtualidade 

também reconhecido como continuum de Milgram e referenciado por inúmeros autores 

(Billinghurst, 2002; Haller, Billinghurst, & Thomas 2007; Lam, Chow, Yau, & Lyu, 

2006; Milgram, 2006; Milgram & Drascic, 1996; Milgram & Kishino, 1994; Ohta & 

Tamura, 1999; Ricart, 2008). 

Nos ambientes de Realidade Misturada os objetos do mundo real e do mundo virtual 

são apresentados juntos num dispositivo entre os extremos do continuum de virtualidade 

(Figura 9). 
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Figura 9: Continuum de virtualidade. (Adaptado de Milgram, 2006). 

 

Este continuum estabelece uma classificação que varia de acordo com a quantidade 

de conteúdos gerados por computador em cada um dos ambientes. Estes variam de 

completamente real, completamente virtual passando pela Realidade Aumentada e pela 

Virtualidade Aumentada. A Realidade Aumentada e a Virtualidade Aumentada têm 

precisamente como diferença a quantidade de material sintético ou material criado por 

computador de que são compostas. 

A Realidade Misturada integra, portanto, as aplicações de Realidade Aumentada e de 

Virtualidade Aumentada, contudo por vezes a linha que separa os dois tipos de aplica-

ções torna-se ténue dificultando a sua catalogação numa das duas categorias.  

 

1.1.2 Realidade Virtual 
 

A Realidade Virtual é o primeiro passo 

da grande aventura dentro da paisagem 

da imaginação. 
 (Biocca, Kim & Levy, 1995, p. 6) 

 

O termo Realidade Virtual foi cunhado por Jaron Lanier no final da década de 1980 

(Biocca & Levy, 1995). Este artista e cientista ligado à computação ligou dois conceitos 

antagónicos num novo e vibrante conceito, capaz de captar a essência dessa tecnologia: 

a busca pela fusão do real com o virtual (Kirner & Tori, 2004).  

Tal como acontece com o termo Realidade Aumentada também o conceito de 

Realidade Virtual possui um grande leque de definições, o que se deve à trans-

disciplinaridade da área e à evolução tecnológica. Inicialmente as definições do termo 
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Realidade Virtual estavam intrinsecamente ligadas a sistemas tecnológicos e Lanier 

cunhou-o para agrupar todos os projetos virtuais sobre a mesma rubrica. O termo era na 

época tipicamente relacionado com realidades tridimensionais implementadas com 

óculos de visão estereoscópica e luvas (Krueger, 1991), as definições de Greenbaum e 

Coates exemplificam bem esta ideia: 

 
A Realidade Virtual é um mundo alternativo preenchido por imagens geradas por 

computador que respondem ao movimento humano. Estes ambientes simulados são 

usualmente visitados com o auxílio de um fato dispendioso com características 

estereofónicas, óculos e luvas com fibra óptica (Greenbaum, 1992, p58).  

 

A Realidade Virtual é uma simulação electrónica de ambientes, experienciada através 

de óculos e roupa que permitem ao utilizador final interagir em situações realistas 

tridimensionais (Coates, 1992, in Steuer, 1992, p. 74). 

 

Apesar das pequenas diferenças, estas definições têm em comum um ambiente 

simulado eletronicamente e um sistema de óculos ou luvas que permite aceder a esse 

mesmo ambiente. O conceito fica limitado às tecnologias referidas, no entanto, é possí-

vel definir Realidade Virtual enaltecendo as características da tecnologia, nomeada-

mente a sua característica imersiva. Aukstakalnis e Blatner (1992) seguem esta direção 

e definem Realidade Virtual simplesmente como um ambiente tridimensional interativo 

gerado por computador no qual o ser humano é imerso. Kirner e Pinho (1997) definem 

Realidade Virtual como uma técnica avançada de interface, onde o utilizador pode 

realizar imersão, navegação e interação num ambiente sintético tridimensional gerado 

por computador, utilizando canais multissensoriais. O destaque desta característica 

nestas definições acaba por ser um elemento diferenciador principalmente em relação a 

tecnologias próximas como é o caso da Realidade Aumentada, que não busca a imersão 

e a perda de perceção do mundo real, mas sim a visão dos dois mundos (real e virtual) 

em simultâneo. O objetivo principal de um sistema de Realidade Virtual é a imersão 

total dos canais sensomotores humanos numa experiência vívida gerada por computador 

(Biocca & Levy, 1995). 

Outras definições acentuam o papel dos sentidos humanos: 
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 A Realidade Virtual é um ambiente artificial criado com software e apresentado ao 

utilizador de tal maneira que o utilizador acredite e aceite que se trata de um ambiente 

real. No computador, a Realidade Virtual é experienciada primeiramente através de 

dois dos cinco sentidos: sendo eles a visão e a audição (TechTarget, 2009, para.1). 

 
 A Realidade Virtual é um meio composto de simulações interativas por computador 

que registam as posições e ações dos participantes, substituindo e aumentando o 

feedback a um ou mais sentidos, dando a sensação de se estar mentalmente imerso 

na simulação (Sherman & Craig, 2003, p. 13). 

 

Há inclusivamente quem considere a Realidade Virtual um meio de comunicação, 

essa é exatamente a perspetiva dos autores Biocca e Levy (1995) que não encaram a 

Realidade Virtual como um pedaço de tecnologia mas sim como um sistema de comu-

nicação emergente. Um sistema de comunicação “que nos oferece a possibilidade de 

navegar no mar de informação ciberespacial, ‘estar’ em mundos que existem apenas na 

nossa imaginação e manipular ambientes virtuais. A comunicação torna-se simulação” 

(p. 7). 

Para além da definição do termo Realidade Virtual não ser consensual entre os 

autores também a distinção entre vários tipos de sistemas demonstra diferentes pontos 

de vista, sendo que os próprios esquemas de classificação variam. Jacobson (1993) 

sugere que existem quatro tipos de Realidade Virtual: “Realidade Virtual imersiva; 

Realidade Virtual de desktop (Realidade Virtual de baixo custo); Realidade Virtual de 

projeção; Realidade Virtual de simulação;” (p. 71). Já Thurman e Mattoon (1994) 

propõem um modelo de identificação baseado em três dimensões, são elas a dimensão 

verdade, a dimensão de integração e a dimensão de interface. A dimensão verdade, 

ajuda a distinguir vários tipos de Realidade Virtual baseada na aproximação da aplica-

ção à realidade física. A dimensão de integração, ajuda a balizar os vários tipos de 

sistemas de Realidade Virtual consoante os seres humanos estão integrados com o 

sistema computacional. A dimensão interface, ajuda a definir a localização do tipo de 

Realidade Virtual numa escala que varia entre o natural e o artificial. Este modelo de 

classificação é uma ferramenta extremamente útil que permite compreender e identificar 

diferentes tipos de sistemas de Realidade Virtual. Por seu lado Tori e Kirner (2006) 

defendem uma classificação baseada na presença do utilizador, distinguindo entre dois 

tipos de Realidade Virtual – não imersiva (Figura 10) e imersiva (Figura 11). O sistema 
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é imersivo quando o utilizador é transportado predominantemente para o domínio da 

aplicação através de dispositivos multissensoriais que capturam o movimento, compor-

tamento e reação, provocando uma sensação de presença dentro do mundo virtual. Nos 

sistemas de Realidade Virtual não imersivos o utilizador é transportado parcialmente 

para o mundo virtual, através de uma janela (monitor ou projeção) continuando a sentir- 

-se preponderantemente no mundo real.  

 

 
Figura 10: Realidade Virtual não imersiva com monitor e 
óculos estereoscópicos 9. 

Figura 11: Realidade Virtual imersiva com HMD 10. 

 

Também a TechTarget (2009, para. 3) distingue dois tipos de Realidade Virtual: 

 
a) Simulação de um ambiente real por norma utilizado para treino ou aprendizagem; 

b) Simulação de um ambiente puramente fictício geralmente utilizado dentro do campo 

da arte, jogos e entretenimento; 

 

Apesar dos diferentes sistemas de classificação e das diferentes definições descritas 

por vários investigadores, conseguimos agora compreender claramente as diferenças 

entre um sistema de Realidade Virtual e um Sistema de Realidade Aumentada. 

 
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Imagem retirada de http://www.nmr.mgh.harvard.edu/mkozhevnlab/?tag=immersive-vr em 10 de outubro de 2011 
10 Imagem retirada de http://www.cs.man.ac.uk/~toby/research/ em 10 de outubro de 2011 
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1.1.3 Virtualidade Aumentada 
 

A Virtualidade Aumentada define um ambiente principalmente virtual, o qual pode 

ser aumentado mediante a inclusão de vídeos ou texturas do mundo real. No primeiro 

caso, o vídeo pode ser pré-gravado ou em tempo real. No segundo caso, as texturas 

podem corresponder às que os objetos virtuais (se forem modelos de objetos reais) 

possuem na realidade (Zlatanova, 2002). O que é aumentado neste caso não é nenhuma 

representação direta de um cenário real mas sim um mundo virtual gerado por computa-

dor (Milgram & Kishino, 1994). Em Wang e Gong (2007) são apresentados sistemas de 

Virtualidade Aumentada com inclusão de vídeos (Figura 12) e com inclusão de texturas 

(Figura 13).  

 

 
Figura 12: Sistema de Virtualidade Aumentada com vídeo, 
(Wang & Gong, 2007). 

Figura 13: Sistema de Virtualidade Aumentada com 
textura, (Wang & Gong, 2007).  

 

Para classificar este tipo de sistema torna-se necessário relembrar o continuum de 

virtualidade (ponto 1.1.2) e ter em conta que a transição entre um sistema estritamente 

virtual e a Virtualidade Aumentada, ou entre a Virtualidade Aumentada e a Realidade 

Aumentada pode ser tão subtil que determinadas aplicações estejam no limite entre uma 

categoria e outra. Levanta-se então a questão: Que quantidade de virtualidade ou reali-

dade deve aparecer numa aplicação para que esta seja considerada como Virtualidade 

Aumentada? Segundo Ricart (2008), um ambiente virtual no qual não existe nenhuma 

ligação (de carácter visual) com o mundo real designa-se de Realidade Virtual. Se o 

ambiente criado for essencialmente virtual mas, não obstante, existir alguma representa-

ção (imagem ou vídeo) do mundo real, falaríamos de Virtualidade Aumentada. Se o 

ambiente for principalmente real e existirem alguns elementos virtuais referimo-nos à 

Realidade Aumentada. 
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1.1.4 Realidade Mediatizada 
 

A Realidade Mediatizada é um termo mais generalista que engloba a Realidade 

Aumentada. Apesar de ser um termo menos referenciado que o termo Realidade 

Aumentada, refere-se também à adição de objetos virtuais à realidade visual e 

inclusivamente inclui a possibilidade de eliminar, alterar, reduzir e modificar significa-

tivamente a perceção da realidade visual. A Realidade Mediatizada tenta mediar visual-

mente objetos reais, usando aparelhos colados ao corpo onde tanto os objetos reais 

como virtuais sejam colocados em pé de igualdade, no sentido em que ambos são 

apresentados juntos através de um meio sintético (Mann, 2001). Em contraste com os 

sistemas de Realidade Aumentada, em ambientes de Realidade Mediatizada o conteúdo 

virtual não é apenas acrescentado ao ambiente real é também modificado por filtros 

visuais (Haller, Landerl & Billinghurst, 2005). Para que a mediatização ocorra são 

normalmente levadas a cabo dois tipos de operações: a) a filtragem, ou seja, a colocação 

de filtros que alteram a visão; b) a posterior sobreposição de objetos virtuais ao mundo 

real (Mann, 2001; Ricart, 2008). Segundo Mann e Barfield (2003) a Realidade Mediati-

zada encontra-se na interseção de quatro domínios:  

 
1. Telefones, comunicação sem fios, videoconferência; 

2. Fotografia /videografia; 

3. Ciências visuais (optometria, sistemas de visão noturna, etc); 

4. Interação Homem-Máquina; (p. 206) 

 

Podemos observar alguns exemplos de aplicações de filtros em sistemas de Reali-

dade Mediatizada em Fischer, Bartz e Straßer, (2005) (Figura 14 e 15) em Haller, 

Landerl e Billinghurst (2005) (Figura16 e 17) e até sistemas de Realidade Mediatizada 

interativos como proposto por Grasset, Gascuel e Schmalstieg (2005) (Figura 18). 
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   Figura 14: Sistema de Realidade Aumentada  

(Fischer et al., 2005). 
Figura 15: Sistema de Realidade Mediatizada com  
recurso a filtro (Fischer et al., 2005).  

	    

 
Figura 16: Sistema com elemento virtual  
(Haller et al., 2005). 

   Figura 17: Aplicação de filtro (Haller et al., 2005). 
 

 

 
Figura 18: Sistema de Realidade Mediatizada interativo (Grasset et al., 2005, p. 24-27). 

 

1.1.5 Wearable Computers 
 

O Wearable Computer é definido por Barfield e Caudell (2001) como um 

computador totalmente funcional, auto-suficiente usado no corpo humano. Um 

Wearable Computer fornece o acesso à informação e à interação com essa mesma 

informação, em qualquer lugar, a qualquer momento. Mann (1998) define wearable 
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computer através de três modos de funcionamento e seis atributos. Designa esses três 

modos de funcionamento entre Homem-Máquina como: 

 
a) Constância: o computador trabalha constantemente e está sempre pronto para inte-

ragir com o utilizador; 

b) Aumento: o wearable computer é baseado no pressuposto que a computação não é 

a principal tarefa que o utilizador está a desempenhar. Neste sentido o utilizador estará 

a desempenhar mais do que uma tarefa ao mesmo tempo e o computador servirá para 

aumentar o intelecto ou os sentidos; 

c) Mediação: ao contrário de outros dispositivos como PDA´s ou computadores 

portáteis, o wearable computer pode encapsular-nos. Não é necessário que nos feche 

completamente mas o conceito permite um grau maior de encapsulamento em 

comparação com o dos tradicionais computadores portáteis (para.3). 

 

Os seis atributos definidos pelo mesmo autor para o Wearable Computer contem-

plam um sistema: 

 
1) sem restrições para o utilizador; 

2) que não monopoliza a atenção do utilizador; 

3) observável pelo utilizador; 

4) controlável pelo utilizador; 

5) atento ao ambiente envolvente, multissensorial; 

6) comunicativo com os outros podendo ser utilizado como meio de comunicação; 

(Mann, 1998, para. 7) 

 

Alguns dos problemas apontados ao Wearable Computer por Rhodes, Minar, e 

Weaver (1999) dizem respeito às dificuldades de manutenção contextual da informação 

e dificuldades de controlo na localização do ser humano, do sistema ou do dispositivo 

que se pretende controlar. As principais diferenças entre um sistema de Realidade 

Aumentada e um sistema Wearable Computer estão relacionadas com o facto da 

Realidade Aumentada ser uma tecnologia usada para aumentar os nossos sentidos 

enquanto que um sistema de Wearable Computer é caracterizado por ser móvel e usado 

no corpo humano, é possível que possa aumentar os sentidos humanos mas não é obri-

gatório que o faça. Por vezes estes dois sistemas trabalham em conjunto e são definidos 

consoante as características daquele que mais se destaca. 
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1.1.6 Computação Ubíqua 
 

O termo Ubiquitous Computing ou Computação Ubíqua, cunhado por Mark Weiser 

em 1988, refere-se a uma mudança do paradigma computacional em que a tecnologia se 

mistura nos objetos quotidianos tornando-se invisível para o ser humano. Paradoxal-

mente à perspetiva do Wearable Computer, em que essa mesma tecnologia é aplicada 

no corpo humano. Weiser (1993) imaginou uma nova geração computacional em que o 

Homem pode interagir com centenas de computadores ao mesmo tempo, invisivelmente 

imersos no ambiente e interconectados através de wireless. O objetivo é atingir a mais 

efetiva forma de tecnologia, sendo esta invisível para o utilizador e tornando-se uma 

ferramenta mais natural, logo, mais poderosa e útil para a utilização humana. 

A concretização do paradigma pensado por Weiser há mais de duas décadas, foi 

acelerada pela melhoria das telecomunicações sem fios, o aumento da largura de banda, 

o fácil acesso à Internet, a melhoria do processamento dos computadores, a melhoria da 

tecnologia das baterias, os novos tipos de software e a redução e portabilidade dos 

dispositivos computacionais. Sendo assim as habitações e os locais de trabalho enche-

ram-se de dispositivos equipados com computadores, sem que no entanto as pessoas os 

considerem como tal. Algumas aplicações demonstram o paradigma da Computação 

Ubíqua. Desde salas onde o ar condicionado e as luzes se desligam quando ninguém 

ocupa o espaço (Elrod et. al., 1993). Passando por aplicações que permitem selecionar 

mais facilmente os objetos mais próximos, como por exemplo um computador que ao 

imprimir mostra em primeiro lugar o nome da impressora mais próxima (Schilit, Adams 

& Want, 1994).  

Os principais problemas apontados à Computação Ubíqua passam por questões liga-

das à privacidade e à dificuldade de personalizar a informação (Rhodes et. al., 1999). 

Algumas das expectativas em relação à Computação Ubíqua vão desde a organização e 

mediação das interações sociais (Castells, 2000; Lyytinen & Yoo, 2002) até à resolução 

do problema do excesso de informação (Weiser, 1991). As características conceptuais e 

tecnológicas da Realidade Aumentada, do Wearable Computer e da Computação 

Ubíqua podem completar-se de forma a criar aplicações mais úteis para o ser humano. 
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1.2 Tecnologias de Realidade Aumentada 
 

As tecnologias por trás de qualquer aplicação de Realidade Aumentada envolvem um 

número infinito de áreas e campos de investigação mas dependem inteiramente do tipo 

de sistema que se pretende construir. Podemos construir sistemas de Realidade 

Aumentada, interiores (Juan, Canu & Giménez, 2008; Weng, Parhizkar, Ping & 

Lashkar, 2011) ou exteriores (Dahne & Karigiannis 2002), sistemas locais ou sistemas 

ubíquos (Sandor & Klinker, 2005), sistemas móveis (Fragoso, Gauglitz, Zamora, Kle-

ban & Turk, 2011; Souza & Miranda, 2005) ou sistemas fixos, sistemas individuais ou 

colaborativos (Billinghurst & Kato, 2002). 

De uma forma geral um sistema de Realidade Aumentada funciona em redor da 

seguinte trilogia: 

a) Objeto, marcadores fiduciais ou ponto de interesse; 

b) Rastreamento, o que pode envolver uma câmara capaz de detetar o objeto real ou um 

sistema de geoposicionamento capaz de detetar a posição do utilizador (podem 

também ser utilizados outros sistemas de rastreamento ou tracking); 

c)  Reconhecimento/reconstrução, nesta fase utilizam-se os dados obtidos através do 

rastreamento para exibir o objeto virtual sobreposto ao mundo real; 

Dependendo do tipo de sistema de Realidade Aumentada que se pretende construir, 

assim se escolhem os dispositivos que podem ser utilizados. Os dispositivos mais 

utilizados em sistemas de Realidade Aumentada são os displays (ou dispositivos de 

visualização ou dispositivos de saída de dados), dispositivos de entrada, dispositivos de 

rastreamento e computadores . 

Em relação aos dispositivos de visualização existem três tipos principais de 

dispositivos são eles os displays seguros à cabeça (head mounted displays ou HMD), os 

displays de mão e os displays espaciais (Carmigniani & Furht, 2011). Outros tipos de 

conceitos para displays estão a ser projetados, é o caso do EyeRing11 elaborado no MIT 

(Nanayakkara, Shilkrot & Maes, 2012) e da patente do Google “Seeing with your 

hands”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Um anel com uma câmara incorporada que permite o reconhecimento de cores e até notas transformando a 

informação recolhida em informação auditiva, tornando-se uma mais valia para pessoas invisuais.  
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Os HMD, são dispositivos utilizados na cabeça ou como parte integrante de um 

capacete que possibilitam ao utilizador a visualização das imagens reais e das imagens 

virtuais ao mesmo tempo (Figura 19 e 20). Os displays de mão utilizam pequenos 

dispositivos computacionais com um monitor que o utilizador pode segurar na mão 

(Figura 21) os mais usuais são os telemóveis de última geração ou smartphones, PDAs e 

Tablets.  

 

 
 Figura 19: HMD (Broll et al., 2004, p. 4) Figura 20: HMD Projeto Glass da Google (2012) 12. 

 

Figura 21: Displays de mão 13. 
 

Os displays espaciais separam a tecnologia do utilizador e integram-na no ambiente 

envolvente, este tipo de dispositivos permitem que o sistema esteja disponível para 

visualização por um grupo de pessoas ao mesmos tempo e em alguns casos permite a 

colaboração entre elas. Existem três tipos de displays espaciais que diferem entre si na 

forma como aumentam o mundo real, são eles os displays espaciais de vídeo, os 

displays espaciais ópticos e os displays espaciais de projeção (Bonanni, Lee & Selker, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Imagem retirada de http://www.engadget.com/2012/04/04/google-testing-heads-up-display-glasses-in-public-
wont-make-yo/ em 07 de fevereiro de 2013 
13 Imagens retiradas de http://gadgetwise.blogs.nytimes.com e http://www.gottabemobile.com/2012/02/06/corning-
visualizes-our-glass-future-tablets-huge-displays-video/ em 09 e fevereiro de 2013 
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2005). Os displays espaciais de vídeo são baseados em ecrãs comuns, são utilizados 

principalmente se o sistema for fixo e tornam-se bastante económicos (Figura 22). Nos 

displays espaciais ópticos as imagens estão alinhadas com o ambiente real. Os ecrãs 

transparentes (Figura 23), hologramas ópticos e espelhos combinadores de feixes são 

exemplos de alguns destes tipos de displays.  

 

 
Figura 22: Virtual Sightseeing Scenic Viewer em Castelo-
Novo e que permite selecionar um ponto de interesse e obter 
informação sobre a forma de textos imagens ou vídeos 
(Ydreams) 14. 

Figura 23: Ecrã transparente (Bimber, Stork & Branco,  
2001). 
 

 

Os displays espaciais de projeção (Figura 24), projetam imagens sobre a superfície 

de objetos físicos podendo ser utilizados projetores orientados ou estáticos e até vários 

projetores em simultâneo (Bimber, 2007; Ricart, 2008).  

 

 
Figura 24: Realidade Aumentada projetada numa cozinha (Ben-joseph, Ishii, Underkoffer, Piper & Yeung, 2001).  

 

Em relação aos dispositivos de entrada, encontramos desde sistemas que utilizam 

luvas (Malkawi & Srinivasan, 2005; Thomas & Piekarski, 2002) a sistemas em que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Imagem retirada de http://company.ydreams.com/#/en/projects/allcategories/virtualsightseeingcascais/ em 05 de 
junho de 2011 
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utilizam telemóveis de última geração para apontar em determinado sentido como as 

aplicações Golfscape GPS Rangefinder, Google Sky Map, Layar Reality Browser, 

monitores sensíveis ao toque como utilizado no protótipo da Toyota “Window to the 

World”.  

Por seu lado os dispositivos de rastreamento representam segundo Bimber e Raskar, 

(2005) uma das questões fundamentais da Realidade Aumentada. O rastreamento faz a 

medição da orientação e posicionamento de objetos. O rastreamento preciso, rápido e 

robusto dos utilizadores ou dos objetos reais e virtuais é crítico nos sistemas de 

Realidade Aumentada. De uma forma geral podemos distinguir entre técnicas de rastre-

amento em espaços fechados ou técnicas de rastreamento em espaços abertos (Bimber 

& Raskar, 2005; Bostanci, Kanwal, Ehsan & Clark, 2010; Ricart, 2008). No primeiro 

caso, o movimento do utilizador é limitado a uma zona específica tornando-se assim 

mais previsível. As técnicas de rastreamento em espaços fechados, podem ser de diver-

sos tipos: 

a) Rastreamento através de marcadores fiduciais. Tratam-se de elementos colocados no 

meio ambiente com a intenção de se distinguirem dos demais elementos. Existem 

marcadores ativos que emitem um sinal que pode ser sentido (pode ser por exemplo 

magnético ou luminoso) e marcadores passivos, marcadores de fácil identificação no 

espaço físico com tendência para mostrar um padrão (Figura 25). Existem várias 

livrarias de código que permitem a identificação dos marcadores, nomeadamente o 

ARToolKit (Figura 25 e 26), Goblin XNA, Studierstube Tracker, FLARToolKit 

(versão para ActionScript 3 do ARToolkit) entre outros. Estas realizam o rastrea-

mento em tempo real combinando o mundo real e virtual,  utilizando técnicas de 

visão computacional para calcular a orientação da câmara em relação aos marcadores 

e permitindo posteriormente a sobreposição dos elementos virtuais. Há inclusiva-

mente livrarias que reconhecem padrões naturais como a SSTT (Simplified Spatial 

Target Tracker) e o IN2AR, uma livraria em AS3 (Figura 27). 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 | A Realidade Aumentada 
	  
	  

	   55 

 
      Figura 25: Marcador de  
      ARToolkit 15.   

Figura 26: Exemplo de  
Realidade Aumentada  
com ARToolkit  
(Ricart, 2008). 

Figura 27: Exemplo de padrão natural com o uso do 
software IN2AR 16. 

 

b) Rastreamento magnético ou com sensores de ultrassom, também pode ser utilizado 

em espaços fechados contudo esses sistemas são usualmente mais dispendiosos e 

mais complexos do que os citados anteriormente. 

Por outro lado, o rastreamento em espaço aberto depara-se com um ambiente menos 

previsível e tem inclusivamente variações de luz o que dificulta o rastreamento. Pode-

mos no entanto identificar várias técnicas: 

a) Rastreamento por GPS (Höllerer, Feiner, Terauchi, Rashid & Hallaway, 1999; Tho-

mas et al., 2000) 

b) Rastreamento através do movimento, usando sensores electromagnéticos ou sensores 

de pressão (Aminian & Najafi, 2004); 

c) Rastreamento através de vídeo (Stricker & Kettenbach, 2001); 

d) Rastreamento inercial com recurso a acelerómetro e giroscópio (Lang, Kusej, Pinz & 

Brasseur, 2002); 

e) Rastreamento através de áudio (Lyons, Gandy & Starner, 2000; Peltola, Lokki, & 

Savioja, 2009);  

Estas técnicas de rastreamento podem ser misturadas para obter resultados mais 

precisos. Para além de todos estes dispositivos os sistemas de Realidade Aumentada 

requerem computadores com potentes Unidades de Processamento Gráfico (GPU), 

potentes Unidades Centrais de Processamento (CPU) e com alguma memória RAM. 

Depois de compreendida a natureza do conceito Realidade Aumentada, dos termos 

que lhe estão próximos e das tecnologias às quais recorre, devemos perceber através de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Imagem retirada de http://www.taringa.net/ em 30 de maio de 2012 
16 Imagem retirada de http://www.augmented-reality-games.com em 10 de março de 2013  
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uma análise histórica como o virtual e o real se foram enamorando até se unirem no que 

é hoje a Realidade Aumentada. 

 

1.3 O encontro do virtual e do real – síntese da evolução da Realidade 
Aumentada. 

 

A Realidade Virtual e a ideia de colocar um observador num local fechado tendo 

como objetivo a ilusão e a imersão, não é um fenómeno novo, ele apareceu muito antes 

da invenção do computador. A ideia estava já subjacente na metáfora das cúpulas 

barrocas, na relação de 2000 mil anos entre o cosmos e a forma da esfera, no projeto 

nunca concretizado do Cenotáfio de Newton projetado em 1784 pelo arquiteto francês 

Étienne-Louis Boullée, e no panorama e a ideia de vista total através de uma imagem 

sem princípio nem fim. O mesmo se passa com a Realidade Aumentada que 

conceptualmente não surge com os sistemas tecnológicos atuais mas estaria já patente 

na lanterna mágica criada por Athanasius Kircher em 1646, na técnica de ilusão 

utilizada no teatro e em truques de magia, designada de Pepper´s ghost (1862) cujo uso 

de um vidro e técnicas de luz permitia fazer aparecer ou desaparecer objetos ou pessoas, 

e até nos livros que utilizavam transparências onde sobrepunham elementos não 

existentes a elementos fotográficos fundindo elementos reais com elementos ima-

ginários. O termo Realidade Aumentada surgiu para dar nome a uma tecnologia e assim 

sendo consideramos que apesar de conceptualmente a ideia de Realidade Aumentada ser 

já notória em projetos anteriores, o conjunto de feitos que lhe deu origem são 

conscientemente de natureza tecnológica.  

Essa mesma natureza tecnológica que aproxima a Realidade Virtual da Realidade 

Aumentada é evidente nas suas origens análogas. O primeiro impulso tecnológico 

associado à Realidade Aumentada situa-se no ano de 1916. Nos Estados Unidos, Albert 

B. Pratt patenteia um sistema de periscópio que era colocado diretamente na cabeça, tal 

e qual como um chapéu (Figura 28). Esta patente com o número 1,183,492 foi 

considerada o primeiro HMD (Head Mounted Display) da história (Ricart, 2008; 

Sherman & Craig, 2003). 

Mais tarde o inventor Fred Waller entusiasmado com a ideia de ilusão inventa o 

Cinerama (Figura 29). Tratava-se de uma sala de cinema com um ecrã curvado de 180º 
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que permitia ao público a utilização da sua visão periférica. Apesar de representar um 

passo atrás na evolução, em comparação com as imagens de 360º foi comercialmente 

muito bem sucedido. Os filmes eram captados com três câmaras (nas primeiras expe-

riências forma utilizadas onze câmaras) e projetados com som estereofónico (Grau, 

2003; Ricart, 2008).   

 

 
Figura 28: Sistema Periscópico (Sherman & Craig, 2003). Figura 29: Cinerama (Grau, 2003). 

 

Inspirado no Cinerama e na ideia de cinema imersivo, Morton Heilig (considerado 

por muitos autores o pai da Realidade Virtual) inventa em 1956 o Sensorama (Figura 

30). Esta máquina possibilitava uma experiência imersiva e multissensorial, onde uma 

única pessoa conseguia aceder a um filme pré-gravado com imagens estereoscópicas em 

3D, com som estereofónico, sensações de cheiros, vento, e vibrações.  

 

 
Figura 30: Sensorama (Grau 2003; Ricart, 2008). 

 

O interesse de Heilig pelos aparelhos de imagens imersivas levou-o a construir e 

patentear em 1960 o Stereoscopic television for individual use (Figura 31), aproxi-

mando o sistema de comunicação por excelência do seu tempo, a televisão, e a ideia de 
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imersão. A invenção consistia em óculos estereoscópios com dois mini ecrãs de televi-

são que produziam imagens a três dimensões e combinavam os princípios da estereos-

copia com a tecnologia da televisão (Grau, 2003; Sherman & Craig, 2003). 

 

  
Figura 31: Esboço da patente do Stereoscopic television for individual use 17. 

 

O HMD criado por Heilig veio dar origem em 1961 ao HMD binocular dos 

engenheiros Comeau e Bryan (Figura 32) cujo objetivo era a sua utilização como um 

sistema de visão de uma câmara de vídeo remota, seguindo os movimentos com a 

cabeça, através de um sensor de orientação eletromagnética (Ellis, 2012; Ricart, 2008; 

Sherman & Craig, 2003).  

 

 
Figura 32: Sistema HMD (Ellis, 2012). 
 

Figura 33: Sketckpad de Ivan Sutherland (Müller-
prove, 2002).  

 

Depois da conceção dos primeiros HMD´s e das primeiras explorações tecnológicas 

com vista à criação de ilusão e de imersão, o doutorando do MIT Ivan Sutherland segue 

no sentido da interação entre o Homem e a Máquina. Em 1963 Sutherland desenvolveu 

para a sua tese de doutoramento um programa denominado de Sketckpad (Figura 33) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Imagem retirada de http://design.osu.edu/carlson/history/lesson17.html em 02 de maio de 2012 
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que viria a revolucionar a interação Homem-Máquina e que permitia a manipulação 

direta de objetos gráficos utilizando um lápis óptico num ecrã CRT. Este programa 

possibilitava a seleção de objetos e o desenho no ecrã, e podemos considerá-lo o ante-

cessor de programas tão conhecidos como o Adobe Illustrator ou o Corel Draw (Grau, 

2003; Müller-prove, 2002; Sherman & Craig, 2003). Seguindo a mesma linha de 

investigação, Sutherland propõem em 1965 o ultimate computer display, as ideias para 

este dispositivo apresentaram-se revolucionárias definindo um mecanismo através do 

qual o utilizador pudesse interagir com os objetos num ambiente que não teria necessa-

riamente de obedecer às leis que regem o mundo físico. Mais tarde em 1968 em 

Harvard, Sutherland desenvolve o primeiro HMD com imagens sintéticas, ou seja, 

imagens geradas por computador (Figura 34). O dispositivo era muito pesado e tinha de 

estar seguro ao teto, utilizava mini tubos de raios catódicos de modo a apresentar 

imagens separadas a cada um dos olhos do utilizador (Ricart 2008; Sherman & Craig, 

2003; Sutherland, 1968). É inegável o contributo que Sutherland trouxe para o desen-

volvimento da interação Homem-Máquina, a sua colaboração revelou-se extremamente 

importante para o desenvolvimento do que é hoje a Realidade Aumentada. 

Tal como Sutherland muitos outros investigadores das mais diversas áreas se 

começaram a interessar pelo novo território das ciências da computação. Um desses 

investigadores considerado um dos primeiros artistas computacionais, pertencente à 

primeira geração de investigadores da Realidade Virtual e da Realidade Aumentada é 

Myron Kruger. Krueger desenvolveu vários projetos ligados com a comunicação 

Homem-Máquina um dos mais marcantes é a primeira versão do Videoplace de 1976 

(que continuou a desenvolver até 1982). No Videoplace (Figura 35), Krueger colocou 

câmaras e projetores em duas salas diferentes. As câmaras capturavam o movimento das 

pessoas em cada sala e interpretavam-nas como imagem de alto contraste. Estas 

imagens eram combinadas e projetadas em ambas as salas. Pessoas em diferentes 

espaços, sem utilização de luvas nem capacetes, podiam comunicar através da projeção 

das suas imagens nos ecrãs (Krueger, 1985; Sherman & Craig, 2003). Nos anos que se 

seguiram Krueger continuou a desenvolver o Videoplace e criou o seu próprio sistema 

de computador que permitia o reconhecimento de imagens, a análise de imagens e a 

resposta em tempo real. O Videoplace antecipou muitas das interfaces gestuais e 

interfaces baseadas em movimento como o caso do Eye toy da Sony e a Nintendo WII. 
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Figura 34: HMD de Sutherland (Ricart, 2008) 
 

Figura 35: Pessoa a interagir com o Videoplace na 
exposição Prix Ars Electronica em 1999 (Fazi, 2009). 

 

Ao combinar alguns dos pressupostos aqui descritos, Tom Furness, aproxima-nos 

daquilo que hoje é considerado Realidade Aumentada, demonstrando as suas potencia-

lidades no campo da segurança e defesa. Em 1981, desenvolve na base militar aérea de 

Wright Patterson o Super Cockpit. Este sistema incluía um dispositivo transparente 

montado no capacete do piloto que possibilitava a visualização de informação diferenci-

ada à medida que movia a cabeça e variava o perímetro de visão. Por exemplo, a 

observação da asa do avião permitia a visualização do número de mísseis disponíveis 

para disparar. No mesmo ano no MIT, Chris Schmandt, Eric Hulteen, Jim Zamiska, e 

Scott Fisher desenvolvem um dispositivo de Realidade Aumentada que permite aos 

utilizadores explorar desenhos a três dimensões e imagens arquitetónicas. O dispositivo 

utilizava espelhos semi-transparentes para sobrepor uma imagem gerada por computa-

dor sobre as mãos ou qualquer outra parte do corpo do utilizador (Sherman & Craig, 

2003). Como verificámos a vertente mais industrial desta tecnologia começa a ser 

explorada. Thomas Caudell e David Mizell são os seus grandes impulsionadores e em 

1992 cunharam o termo Realidade Aumentada ao relatar um trabalho desenvolvido no 

grupo Virtual Systems Research and Technology da Boeing Computer Services. Neste 

grupo elaboraram uma aplicação que permitia facilitar a montagem de feixes de cabos e 

fios nos aviões (Figura 36), para isso era utilizado um HMD que fornecia ao utilizador 

linhas (virtuais) sobrepostas sobre o tabuleiro de montagem e que indicavam a localiza-

ção correta de determinado fio. A descrição da aplicação foi apresentada sobre o nome 

Augmented Reality: an Application of Heads-Up Display Technology to Manual Ma-

nufacturing Processes na conferência Hawaii International Conference on System 

Science (Caudell & Mizell, 1992).  
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Figura 36: a) Utilizador com um HMD e um werable computer à volta da cintura, para montar os cabos do avião; b) 
linhas observadas através do HMD que indicavam onde colocar os fios (Sherman & Craig, 2003).  

 

Nesta busca pela consolidação entre a Realidade Aumentada e o universo quotidiano 

Feiner, Macintyre e Seligmann apresentam em 1993 um artigo denominado KARMA 

(Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance Assistance) onde descreviam 

um protótipo que utilizava um HMD para explicar ao utilizador como fazer manutenção 

de uma impressora a laser. O artigo foi amplamente citado dentro da comunidade 

científica tratando-se de uma abordagem da tecnologia ligada à aprendizagem.  

Enquanto alguns investigadores tentavam compreender as áreas de aplicação da 

Realidade Aumentada, outros focavam-se no desenvolvimento de dispositivos mais 

precisos, fomentando a robustez e usabilidade da tecnologia. Os objetivos deste segundo 

conjunto de investigadores, relacionavam-se com a facilidade de utilização da Realidade 

Aumentada pelo ser humano, mas também, com a disseminação da mesma. Neste 

contexto, em meados dos anos 90, Steve Mann contribuiu de uma forma significativa 

para o campo da Realidade Aumentada desenvolvendo dispositivos de Wearable 

Computer e documentando conceitos de Realidade Mediatizada (Mann, 1996; Mann, 

1998). A sua WearCam eyewear veio mais tarde dar origem ao projeto Glass da 

Google. Também Hirokazu Kato e Mark Billinghurst foram fundamentais para a 

disseminação da Realidade Aumentada, ao desenvolverem em 1999, o ARToolKit. Este 

conjunto de livrarias de código em linguagem C e C++, em formato open source, 

permita a programadores desenvolver facilmente aplicações de Realidade Aumentada. 

O ARToolKit utiliza técnicas de visão computacional para calcular em tempo real a 

posição e orientação da câmara em relação aos marcadores, permitindo também a 
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posterior sobreposição de objetos a três dimensões sobre o marcador. A primeira de-

monstração ocorreu na SIGGRAPH em 1999.  

Também a indústria do entretenimento se começa a interessar pela Realidade 

Aumentada, o Wearable Computer Lab pertencente à Universidade do Sul da Austrália 

e Bruce Thomas e a sua equipa deram a conhecer no ano 2000 um dos primeiros jogos 

de vídeo que utilizava Realidade Aumentada móvel. O ARquake, era uma extensão do 

jogo já existente para computador, Quake. No entanto o objetivo era agora situar o jogo 

no mundo real cujo ponto de vista do utilizador é determinado pelo seu posicionamento 

e orientação. A informação relevante era disponibilizada através de um HMD, o 

utilizador podia deslocar-se no espaço, seja ele, exterior ou interior e a sua interface 

requeria apenas um dispositivo com um botão que o utilizador podia segurar na mão 

(Thomas et al., 2000). Três anos mais tarde o Eye Toy, concebido por Richard Marks 

em 1999, é lançado pela Sony para uso na PlayStation 2. O jogo utilizava uma câmara 

(PlayStation Eye), tecnologias de visão computacional, reconhecimento de gestos e 

processamento de imagem. A comunicação Homem-Máquina sem recorrer a dispo-

sitivos de entrada foi um sucesso junto dos utilizadores mais novos. Tendo em conta 

este reconhecimento, o The Eye of Judgment desenvolvido para a PlayStation 3 em 

colaboração com a Hasbro é lançado em 2007. O jogo permitia que através de um 

tabuleiro e cartas os jogadores conquistassem terreno até à batalha final a seleção de 

uma carta e a sua colocação perante o PlayStation Eye permitiam a visualização de 

personagens virtuais. 

A crescente utilização de telemóveis com acesso à Internet viabilizou a criação e o 

investimento em Realidade Aumentada móvel, surge assim, em 2008, o primeiro 

browser de Realidade Aumentada, o Wikitude. Foi a primeira aplicação disponível para 

o utilizador final que utilizava Realidade Aumentada baseada na localização, ou seja, o 

posicionamento dos objetos no ecrã do dispositivo móvel eram calculados segundo a 

posição do utilizador (através de GPS e Wi-Fi) e a direção em que o utilizador se encon-

tra através do uso da bússola e do acelerómetro. A evolução natural permite a união da 

Realidade Aumentada móvel com novos dispositivos (inspirados na WearCam eyewear 

de Steve Mann) assim a Google dá a conhecer em 2012 o projeto Glass, um programa 

de investigação e desenvolvimento que visa a elaboração de um Head Mounted Display 

para Realidade Aumentada. Os produtos desenvolvidos neste programa têm a intenção 
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de permitir ao utilizador ter as mãos livres mantendo, no entanto, o acesso ao tipo de 

informação já disponível através de um smartphone, permitindo também a interação 

através de comandos de voz. Este ideia levanta inevitavelmente interesses na criação de 

dispositivos ainda mais avançados e invisíveis. A Innovega, empresa especializada na 

construção de dispositivos de alta tecnologia que permitem a visualização do mundo 

digital, está atualmente a desenvolver lentes de contacto para Realidade Aumentada 

chamadas de iOptik.  

Esta síntese regista os momentos mais marcantes na evolução da Realidade Aumen-

tada, todos eles foram fundamentais para a criação de novos sistemas que hoje são 

aplicados a áreas muito distintas. No entanto acreditamos que esta história está no seu 

início e que o futuro trará ainda brilhantes inovações.  

 

1.4 Para lá do (in)visível: áreas de aplicação e projetos de Realidade 
Aumentada 

 

O trajeto quotidiano pode estar hoje mais que nunca repleto de informação invisível 

aos olhares mais desatentos, esse espaço de dados oculto, tem vindo a crescer exponen-

cialmente e muitas são as aplicações e os projetos de Realidade Aumentada plasmados 

neste encanto pela capacidade de ver para lá do real. A polivalência e versatilidade da 

Realidade Aumentada tem vindo a ser demonstrada pela quantidade de áreas de conhe-

cimento que nos últimos anos a têm explorado. Essas áreas vão desde a arte, educação, 

entretenimento, publicidade, medicina, robótica, indústria, segurança, entre outras. 

 

1.4.1 Arte  
 

Se, como afirma Noll (1967), há umas décadas atrás a criação de obras de arte atra-

vés de computadores era vista no mínimo de uma forma estranha. Hoje são vários os 

artistas que fazem o seu trabalho através deste meio e que inclusivamente exploram as 

mais recentes novidades tecnológicas, como é o caso da Realidade Aumentada.  

São exemplo disso as instalações de Sander Veenhof. Na instalação elaborada com a 

colaboração de Arthur van Beek, Edith Kuyvenhoven e Tijmes Woudenberg, Mind the 

fish (2011) (Figura 37) apresentada no festival Cinekid era permitida a interação entre o 
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utilizador e os peixes que se encontravam num aquário. Através de um monitor era pos-

sível a visualização de balões de fala sobre os peixes. A instalação pretendia fazer a 

ponte entre o analógico e o digital, assim como chamar a atenção para o mundo dentro e 

fora de um espaço fechado como é o caso de um aquário.  

A instalação Wonder Turner (Figura 38) de Helen Papagiannis descrita em 

Papagiannis (2010) foi exposta no Ontario Science Centre Idea Gallery e permitia ao 

utilizador a rotação de três cubos revestidos com marcadores de Realidade Aumentada 

que revelavam e criavam novas composições de vídeo. Esses três cubos estavam 

divididos com representações de cabeças, torsos e membros inferiores, permitindo a 

formação das mais variadas criaturas.  

 

 
Figura 37: Imagem da peça Mind the fish (Veenhof, 2011). Figura 38: Imagem da obra Wonder Turner 

(Papagiannis, 2010)  
 

A obra de Julian Oliver, que com o uso de um sistema de binóculos e da plataforma 

the advertiser construiu aquilo a que chamou realidade melhorada, sobrepondo aos 

anúncios publicitários que se encontravam em Berlim a sua verdade sobre os mesmos 

anúncios (Oliver, 2012). Golan Levin e a obra Hidden worlds of noise and voice de 

2002 (Levin, 2012). O trabalho de Chris O'Schea (2012) e a peça Hands from above de 

2009. Paul Warne e a peça Kaberet of kinomorphosis, apresentada em 2009 no Art Pop 

festival e em 2010 no Nuit Blanche festival em Montreal (Warne, 2012). Muitos outros 

artistas exploram esta tecnologia nas suas obras, estejam estas disponíveis para visuali-

zação numa galeria/exposição fechada ou em espaço aberto, algumas delas são descritas 

em Alliban (2012), Torpus (2012), Watson e Gobeille (2012), Sobecka (2012) e Gilroy 

et al. (2008). 
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1.4.2 Educação 
 

São várias as aplicações de Realidade Aumentada que assumem um cariz pedagógico 

e vários os autores que advogam o potencial da utilização desta tecnologia no campo 

educativo (Basogain, Olabe, Espinosa, Rouèche & Olabe, 2007; Billinghurst, 2002; 

Dede, 2002; Dede, 2009; Hamilton, 2012; Johnson, Smith, Willis, Levine, & Haywood, 

2011; Smith, 2010; Yuen, Yaoyuneyong & Johnson, 2011). As novas gerações de nati-

vos digitais e de e-learners vêm facilitar a implementação destas aplicações e fomentar 

o interesse pelas mesmas, tenham elas um carácter mais experimental e académico 

(Billinghurst, Kato & Poupyrev, 2001; Liarokapis, Petridis, Lister & White 2002; 

McKenzie et al., 2004;) ou mais comercial, como é o caso da aplicação Fetch! Lunch 

Rush um jogo matemático da PBS Kids, o ZooBurst, uma aplicação que permite a 

criação de histórias e o desenvolvimento dos próprios livros de Realidade Aumentada 

(Figura 39), o Google Sky Maps uma aplicação que quando apontamos o smartphone 

em direção ao céu nos permite descobrir constelações, estrelas, planetas e outros corpos 

celestiais (Figura 40). O periférico para iPad: Osmo cujos jogos permitem a construção 

de palavras e formas ou os livros comerciais, precedentes da investigação levada a cabo 

por Billinghurst, Kato, & Poupyrev (2001) sobre o MagicBook, como é o caso do livro 

Monsters of the Deep da National Geographic Kids.  

 

 
    Figura 39: Interface da aplicação ZooBrust 18 . Figura 40: Interface da aplicação Google Sky Maps 19. 

 

O uso da Realidade Aumentada no campo educativo assume uma posição baseada na 

teoria construtivista de aprendizagem, onde se parte do pressuposto de que o indivíduo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Imagem retirada de https://itunes.apple.com/us/app/zooburst/id531117081?mt=8 em 04 de maio de 2012 
19 Imagem retirada de https://play.google.com/store/apps/ em 04 de maio de 2012 



Design para Realidade Aumentada: um estudo em contexto educativo  
 
	  

	  66 

assume o controlo sobre a sua aprendizagem e a vai construindo à medida que interage 

com o meio, seja ele, virtual ou real.  

A Realidade Aumentada no campo educativo: 

a) Proporciona ao aluno a possibilidade de manusear e visualizar objetos de todos os 

ângulos e em todas as distâncias que pelas suas características (dimensão, visibili-

dade, exposição, questão económica) não são possíveis de manusear, explorar ou ver 

sem ajuda tecnológica. O trabalho descrito por Gillet, Sanner, Stoffler, Goodsell e 

Olson (2004) no qual se podem reconhecer modelos de estruturas biológicas com-

plexas (Figura 41) é um bom exemplo disso. Assim como o projeto de Chien, Chen e 

Jeng (2010) onde se incentiva o uso de Realidade Aumentada para a aprendizagem 

da anatomia humana. O Trabalho de Sheldon e Hedley (2002) que pretende ajudar os 

alunos a compreender as relações espaciais entre a terra e o sol (Figura 42). Entre 

outros (Duarte, Cardoso & Lamounier, 2005; Liarokapis et al., 2004); 

b) Possibilita a perceção das consequências da ação do aluno sobre os objetos virtuais. 

No trabalho de Maier, Klinker e Tonnis (2009) a junção dos objetos reais traduz-se 

na visualização das reações químicas entre moléculas virtuais; 

c) Permite o treino em ambientes reais simulados. (Kawamata, Iseki, Shibasaki & Hori, 

2002; Klopfer & Squire, 2008; Sielhorst, Obst, Burgkart, Riener & Navab, 2004); 

d) Viabiliza a colaboração. O Construct 3D, uma aplicação ligada ao estudo da geome-

tria, descrita em Kaufmann (2004) é um exemplo de ambientes educativos colabora-

tivos (Figura 43), assim como os projetos SACRA: Sistema de Autoria Colaborativa 

com Realidade Aumentada (Oliveira, Kirner, Forte & Santin, 2008) e ARISE: 

Augmented Reality in School Environments (Pemberton & Winter, 2009); 

 

 
 Figura 41: Estruturas moleculares 
(Gillet et al., 2004) 

Figura 42: Relações espaciais (Sheldon 
& Hedley, 2002). 

Figura 43: Contruct 3D (Kaufman,  
2004)  
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e) Possibilita o acesso a informação contextual, de acordo com o local onde o aluno se 

encontra. Um exemplo disso é a aplicação para iPhone, uTourx, que disponibiliza 

visitas guiadas em Realidade Aumentada pelos campus das principais universidades 

americanas Yale, Standford, MIT e Harvard e o projeto Agmented Reality Experi-

ence (ARE) que resultou da colaboração da Qualcomm com o Museu de arte de San 

Diego, a School in the park, a Price Charities, o Dr. Patrick O’Shea e a Wireless 

Reach. O ARE tem como objetivo dar a conhecer a história da arte asiática, através 

do desenvolvimento de tarefas e da observação do meio envolvente; 

f) Proporciona uma aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lado. Esta tendência da 

mobilidade tem vindo a ser muito explorada nos últimos anos no campo educativo 

devido ao fácil acesso a smartphones e tablets e pode ser comprovada pela quanti-

dade de projetos descritos (Doswell, Blake e Butcher-Green, 2006; Fragoso et al., 

2011; Klopfer & Squire, 2008; Souza & Miranda, 2005) e de aplicações desen-

volvidas (CultureClic, Mad City Mystery, iTacitus, Google Sky Maps, Abacus in 

Augmented Reality); 

g) Viabiliza a criação de outra camada de informação sobre os tradicionais livros 

escolares e pedagógicos elevando-os a um outro nível. Rekimoto, em 1998, elaborou 

um dos primeiros livros conhecidos com aplicação de Realidade Aumentada que 

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

código matriz. Mais tarde Billinghurst, Kato e Poupyrev (2001) elaboram o Magic 

Book um livro que permitia aos utilizadores a obtenção de novas experiências de 

visualização à medida que folheavam o livro; 

Também os núcleos museológicos têm tido nos últimos anos em consideração as 

tecnologias de Realidade Aumentada, não só para fornecer informação mas também 

com uma função pedagógica para o visitante do próprio museu. São exemplo disso o 

Centro de Interpretação da Ordem Militar de Calatrava no castelo de Alcaudete em Jaén 

(Espanha), o Centro de Interpretação da Tecnologia situado no parque tecnológico de 

Bizkaia, o Museu de Londres que lançou uma aplicação grátis para iPhone, o Streetmu-

seum, que permite a pesquisa por fotografias históricas em vários locais da cidade de 

Londres. Também o Royal Ontario Museum em Toronto abriu ao público uma exposi-

ção de dinossauros que permitia ver sobre o esqueleto do dinossauro toda a anatomia do 

animal. O mesmo vai ser feito no Museu de História Natural de Washington onde a 
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ilustradora científica portuguesa Diana Marques, vai trabalhar e desenvolver o seu 

doutoramento. No Laguna Beach Art Museum na Califórnia, a Realidade Aumentada 

está a ser utilizada para transformar fotografias expostas em animações. 

 

1.4.3 Entretenimento 
 

A Realidade Aumentada abre novos campos de possibilidades na interação Homem- 

-Máquina, não sendo por isso de estranhar que, tal como outras tecnologias que lhe 

precederam, tenha sido abraçada pela grande indústria do entretenimento, em particular 

a indústria dos videojogos. Alguns exemplos podem ser encontrados em (Bergig et al., 

2011; Clark & Dünser, 2012; Clark & Piemsomboon, 2011; Kim et al., 2005; Klopfer & 

Squire, 2008; Mola & Lepetit, 2010; Nilsen & Looser, 2005; Oda, Lister, White, Feiner, 

2008; Squire & Jan, 2007; Thomas et al., 2000; Wagner, Pintaric, Ledermann & 

Schmalstieg, 2005). E já são muitas as aplicações comerciais que podemos ter ao nosso 

alcance através de um simples clique como por exemplo o jogo Zombies Run disponí-

vel para iPhone, Android e Windows Phone, um jogo no qual através de headphones 

ouvimos sons que imitam zombies que nos perseguem e à medida que vamos correndo 

no mundo real vamos colecionando itens que nos ajudam a salvar pessoas. 

Também o jogo Life of George da LEGO permite a construção de estruturas em 

LEGO, o seu posterior reconhecimento pelo smartphone e a obtenção da pontuação 

(Figura 44). A Marvel começa a utilizar Realidade Aumentada nos seus livros de banda 

desenhada, os leitores podem agora procurar nas páginas impressas outra camada de 

informação com outros conteúdos (biografia dos personagens, vídeos etc) (Dilworth, 

2012). A Hasbro cria o Lazer Tag misturando um clássico jogo de guerra com a tecno-

logia de Realidade Aumentada, cada jogador pode fazer da sua casa ou da sua rua o seu 

campo de batalha (Figura 45). 
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   Figura 44: Imagem do jogo Life of George da LEGO 20.     Figura 45: Imagem do jogo Lazer Tag da Hasbro 21. 

 

O AR Puzzle da empresa alemã Ravensburger, o jogo Invizimals desenvolvido pela 

Novarama e lançado pela Sony para a PlayStation Portable, o jogo para iPad Recurse, o 

ARDefender um jogo da empresa francesa Int 13, o jogo Star Wars Arcade: Falcon 

Gunner (Figura 46) da empresa THQ Inc e o jogo Piclings (Figura 47) da Pan Vision 

Games que transforma qualquer imagem em níveis, criando um jogo de plataformas são 

exemplo da quantidade e qualidade de jogos elaborados com esta tecnologia. 

 

 
 Figura 46: Imagem do jogo Star Wars Arcade:Falcon 
Gunner 22.  

Figura 47: Imagem do jogo Piclings, um jogo de 
plataformas cuja imagem de fundo é uma imagem real 23. 

 

Estão constantemente a ser investigadas novas formas de melhorar este tipo de jogos, 

nomeadamente aperfeiçoando a coexistência dos objetos reais e virtuais quando existe 

movimento. O motor Motion in Augmented Reality Games (MARG) descrito em 

(Namee, Beaney & Dong, 2010) é um exemplo disso, assim como, o uso da Realidade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Imagem retirada de http://george.lego.com/en-us/em 07 de maio de 2012 
21 Imagem retirada de http://urbantaggers.blogspot.pt/em 07 de maio de 2012 
22 Imagem retirada de http://toucharcade.com/em 08 de maio de 2012 
23 Imagem retirada de http://www.148apps.com/reviews/piclings-review/em 08 de maio de 2012  
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Aumentada em conjunto com outras tecnologias como é o caso do kinectic usado no 

trabalho descrito por Clark e Piemsomboon, (2011). 

 

1.4.4 Publicidade e Marketing 
 

O aumento da oferta de produtos e marcas no mercado leva a que as empresas procu-

rem um posicionamento diferenciado e um envolvimento do público-alvo com as 

marcas e produtos que representam. Numa altura em que a comunicação e a informação 

se tornam ubíquas, em que o cross-media é palavra de ordem, em que os nativos digitais 

se transformam em consumidores, a publicidade e o marketing procuram não só a venda 

do produto mas também que esse mesmo produto represente uma experiência significa-

tiva, memorável e que vá de encontro aos desejos dos consumidores mais exigentes. A 

interatividade que os novos meios possibilitam torna-se um veículo de excelência para 

atingir estes objetivos. Neste sentido a Realidade Aumentada surge como um recurso 

diferenciador, inovador, interativo, com imensas possibilidades criativas, capaz de 

construir experiências que podem ser personalizadas pelo ponto de vista de cada utiliza-

dor, capaz de informar e por vezes até facilitar a compra do produto por parte do 

consumidor. 

Uma das primeiras aplicações da Realidade Aumentada na área da publicidade data 

de dezembro de 2008 e possui a chancela da Mini que utilizou esta ferramenta para 

comunicar o seu modelo cabriolet. As agências de publicidade da marca integraram a 

Realidade Aumentada na sua estratégia de comunicação (Dias, 2009b). Dentro da área 

da publicidade a Realidade Aumentada têm sido utilizada das formas mais variadas: 

a) Mostrando a representação do produto ou serviço de forma mais rica e imersiva 

fazendo também por vezes o apelo ao experimente você mesmo ou veja na sua 

própria casa. Um exemplo disso pode ser visto no catálogo do Ikea de 2013 

(Baldwin, 2012) (Figura 48), na aplicação IKEA Augmented Reality Furniture, na 

app desenvolvida pela Starbucks a Starbucks Cup Magic, na VWJuicedUp app, na 

Rayban Virtual Mirrror, na aplicação Absolut Truths da Absolut Vodka, ou na 

aplicação JC Penney Virtual Dressing Room uma aplicação online que permite que 

os consumidores experimentem e comprem em casa as roupas da marca (Figura 49); 

 



Capítulo 1 | A Realidade Aumentada 
	  
	  

	   71 

 
Figura 48: Exemplo da utilização do catálogo do IKEA  
(Baldwin, 2012).  

 Figura 49: Imagem da aplicação JC Penney Virtual 
Dressing Room 24.  

 

b) Apresentando o produto ou marca em eventos, exposições, ou campanhas de rua. 

Como a campanha da Axe na London’s Victoria station (Figura 50), a campanha dos 

parques da Disney na Times Square (Figura 51), ou a campanha da National Geo-

graphic na Hungria que possibilitava a interação com vários elementos naturais, 

deste animais selvagens a fenómenos atmosféricos (Figura 52); 

 

 
   Figura 50: Campanha Axe 25 . Figura 51: Campanha dos Parques 

Disney 26. 
Figura 52: Campanha da National 
Geographic 26.  

 

c) Trazendo originalidade ao tradicional ponto de venda, como a aplicação 

desenvolvida pela Tissot e colocada em lojas um pouco por todo o mundo, o 

utilizador apenas tinha de utilizar uma pulseira de papel e podia ver no seu pulso 

todos os relógios da coleção (Figura 53). Também a aplicação LEGO Digital Box 

transformou os pontos de venda da LEGO. Com ela o consumidor pode pegar na 

embalagem do produto que pretende comprar, colocá-la em frente de um ecrã e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Imagem retirada de http://elitechoice.org/em 11 de novembro de 2011  
25  Imagem retirada de www.inc.com em 12 de novembro de 2011                                                             
26 Imagens retiradas de http://ephrayim.rssing.com/ em 12 de novembro de 2011 



Design para Realidade Aumentada: um estudo em contexto educativo  
 
	  

	  72 

observar qual vai ser o resultado final da construção do produto embalado (Figura 

54); 

 

 
Figura 53: Ponto de venda da Tissot 27.     Figura 54: Ponto de venda da LEGO 27.  

 

d) Fazendo a ponte entre o tradicional meio impresso e o meio digital, através por 

exemplo da dicotomia brochura/website como foi feito pela Mini, numa das primei-

ras vezes em que a Realidade Aumentada foi utilizada em publicidade (Figura 55). 

e) Tirando partido da mobilidade através dos smartphones e tablets. A campanha que a 

Victoria´s Secret colocou em mupis possibilita a visualização do produto apenas com 

um dispositivo móvel, incitando a curiosidade dos transeuntes (Figura 56); 

 

 
Figura 55: Campanha da Mini (2008) 28.      Figura 56: Campanha da Victoria´s Secrets (2012) 29.  

 

f) Possibilitando a publicidade contextual. Como acontece na aplicação da IBM para 

compras. Com esta aplicação o smartphone pode ser apontado para as prateleiras da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Imagens retiradas de http://www.thetrendboutique.co.uk em 12 de novembro de 2011 
28 Imagem retirada de http://technabob.com/blog/2008/12/17/mini-augmented-reality-ads-hit-newstands/em 13 de 
novembro de 2011  
29 Imagem retirada de https://www.smurkcreative.com/industry-news/qr-code/em 5 de setembro de 2012  
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loja e os detalhes de cada produto passam a ser conhecidos, esses detalhes vão deste 

o preço, os ingredientes, descontos que possam ser aplicados nesse dia, comentários 

que tenham sido feitos ao produto, entre outros (IBM Research, 2012); 

A publicidade tem explorado exaustivamente a nova tecnologia com as campanhas 

mais criativas, causando um grande impacto no consumidor quer isso se traduza em 

números de vendas, quer se denote na melhoria do relacionamento com a marca. O 

aperfeiçoamento que a tecnologia irá sofrer faz vislumbrar um futuro ainda mais bri-

lhante. 

 

1.4.5 Medicina  
 

A Realidade Aumentada possui características que permitem a simulação sem que o 

utilizador perca a perceção do mundo real. Estas características fazem da Realidade 

Aumentada um excelente recurso na área da medicina, seja como ferramenta de ensino 

como verificamos no ponto 1.4.2 (Chien et al., 2010; Kawamata et al., 2002; McKenzie 

et al., 2004; Sielhorst et al., 2004;), seja como ajuda ao diagnóstico (European Space 

Agency, 2012; Lewis, 2012), seja como tratamento (Espay et al., 2010; Juan et al., 

2005; Juan et al., 2006; Narumi, Ban, Kajinami, Tanikawa & Hirose, 2012), ou como 

instrumento médico (Talbot, Meyer, Watts & Grasset, 2009; Ukimura & Gill, 2008) 

sendo por isso de extrema importância a criação de sistemas fiáveis e precisos.  

O protótipo CAMDASS (computer assisted medical diagnosis and surgery system), 

desenvolvido pela Agência Espacial Europeia (2012), permitirá em situações extremas, 

a astronautas, não especialistas na área da saúde, o diagnóstico e até a realização de 

intervenções médico-cirúrgicas (Figura 57). O protótipo já foi testado no Hospital Uni-

versitário de Saint-Pierre em Bruxelas.  

Também a aplicação DoctorMole (Lewis, 2012) utiliza a Realidade Aumentada para 

analisar instantaneamente os sinais da pele, dando pareceres sobre a simetria do sinal, os 

limites, a cor, e o diâmetro (Figura 58).  
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 Figura 57: Simulação da utilização do protótipo 
CAMDASS (European Space Agency, 2012).  

    Figura 58: Interface da aplicação DoctorMole (Lewis,  
    2012).  

 

 

1.4.6 Indústria 
 

O termo Realidade Aumentada está intimamente ligado com a área industrial, uma 

vez que foi cunhado por Mizell e Caudell aquando do trabalho desenvolvido para o 

grupo Virtual Systems Research and Technology da Boeing Computer Services. A apli-

cação desenvolvida em 1992 que tinha como objetivo facilitar a montagem dos cabos 

nos aviões, abriu portas para a entrada da Realidade Aumentada na linha de montagem 

de algumas unidades fabris.  

Na maioria das vezes a Realidade Aumentada é utilizada para auxiliar a produção, 

quer seja, na fase de planeamento e design (Ong, Pang & Nee 2007), ou na fase de 

montagem (Dangelmaier et al., 2005; Servén, Mas, Menéndez & Ríos, 2012; 

Wohlgemuth & Triebfürst, 2000; Yuan, Ong & Nee, 2008). Para ajudar a reparação, 

como descrito em Crescenzio et al., (2011) ou para fazer verificação e inspeção, como 

pode ser observado no protótipo desenvolvido por Shin e Dunston (2008) para a inspe-

ção de colunas de aço. 

A utilização da tecnologia de Realidade Aumentada no contexto industrial tem ainda 

um longo caminho a percorrer, melhorando a precisão do rastreamento e dos dispositi-

vos de visualização, criando sistemas com recurso a múltiplas tecnologias e tornando as 

interfaces mais acessíveis. 
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1.4.7 Segurança e defesa 
 

A área militar, de segurança e defesa tem sido ao longo da história da humanidade 

grande impulsionadora de diversas descobertas de ordem tecnológica. Tendo sido a 

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) a agência do departamento de 

defesa dos Estados Unidos da América a responsável por grande parte do desenvolvi-

mento dessas tecnologias, inicialmente apenas para uso militar.  

A complexidade dos cenários em que as operações militares ocorrem e a dificuldade 

de treino dessas operações, trouxeram a necessidade de simular esses espaços e situa-

ções. Explicando assim, o facto de grande parte dos sistemas de simulação de Realidade 

Virtual e Realidade Aumentada terem sido inicialmente desenvolvidos para utilização 

neste campo de ação. Alguns exemplos de aplicações e protótipos podem ser encontra-

dos em Henderson e Feiner (2009), Lindberg, Jones e Kölsch (2009) e Livingston et al., 

(2002) onde é descrito o sistema BARS - Battlefield Augmented Reality System (Figura 

59). Um sistema composto por um Wearable Computer, rede wireless e um HMD, 

possibilitando o desenvolvimento de gráficos que sob a perspetiva do utilizador 

aparecem alinhados com o ambiente real. Os soldados, podem observar o nome dos 

edifícios, as suas plantas interiores (sem necessidade de recorrer aos tradicionais mapas 

que os obrigam a desviar o olhar do ambiente hostil em que muitas vezes se encontram), 

ícones que mostram a localização de outros atiradores e nomes de várias ruas. Algumas 

aplicações utilizadas em treinos militares são descritas em Brown et al., (2004) e Nelson 

e Kölsch (2009). 

 

 
Figura 59: Soldado equipado com o sistema BARS - Battlefield Augmented Reality System e imagens do sistema sob 
o ponto de vista do utilizador (Livingston et al.,2002). 
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1.5 A Realidade Aumentada em Portugal 
 

Tal como aconteceu em outros pontos do globo, também em Portugal, a Realidade 

Aumentada tem vindo a enriquecer o panorama visual nacional. Apesar do seu estado 

ser ainda embrionário no nosso País, o entusiasmo relativo às possibilidades da tecnolo-

gia (inovação, originalidade, criação de uma nova camada de informação, informação 

contextual, entre outras) tem-se demonstrado pelo interesse, da academia, da imprensa, 

de artistas, de autarquias, de empresas e de várias marcas em busca de uma comunica-

ção e conexão mais eficaz com o seu público-alvo. 

Alguns meios de comunicação tiveram um papel importante na divulgação desta 

tecnologia, a revista DIF apresentou em maio de 2010 a Realidade Aumentada como 

parte integrante da sua publicação, e a revista Sábado faz o mesmo em julho desse 

mesmo ano (figura 60 e 61). A Marketeer tem acompanhado a criação de várias campa-

nhas com recurso à tecnologia de Realidade Aumentada (escrevendo pela primeira vez 

sobre a tecnologia em setembro de 2009), o Courrier Internacional em setembro de 

2011, lança um número onde deu a conhecer a tecnologia sobre o ponto de vista da 

filosofia, sociologia, arte, segurança e espaço público.  

 

 
Figura 60: Dif mag – Publicação com Realidade Aumentada 
(introdução de Fernando Alvim), maio de 2010. (Fonte 
própria). 

 

Figura 61: Sábado – Publicação com Realidade 
Aumentada, (introdução de Nuno Markl), julho de 
2010. (Fonte própria). 

 

A um nível comercial as áreas da publicidade e do marketing foram das primeiras em 

Portugal a utilizar a tecnologia de Realidade Aumentada, provocando no público 

reações de espanto e entusiasmo. Os Blasted Mechanism em abril de 2009 lançaram o 

seu 7º CD intitulado Mind at Large e quiseram oferecer aos seus fãs a possibilidade de 

estarem mais perto dos elementos da banda. A embalagem desdobrável do CD, permitia 
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aceder a uma aplicação online criada pela empresa portuguesa Nixfuste que mostrava 

em três dimensões os membros da banda com o respetivo instrumento musical (Figura 

62). Esta foi uma das primeiras aplicações de Realidade Aumentada a estar acessível à 

generalidade do público bastando para isso comprar o CD. Em junho desse mesmo ano 

foi apresentado o novo logótipo da Portugal Telecom. Durante a sessão de apresentação 

foi utilizada Realidade Aumentada, permitindo ao presidente da companhia de 

telecomunicações, segurar nas mãos o próprio logótipo da empresa. Três meses mais 

tarde surge um dos primeiros anúncios impressos de Realidade Aumentada em Portugal, 

a marca Vodafone lançava o Vodafone Blackberry Storm na revista Marketeer. O 

conteúdo em Realidade Aumentada possibilitava a visualização do telefone em três 

dimensões. Outras marcas optaram por utilizar a Realidade Aumentada no lançamento 

dos seus produtos. A Delta foi uma delas e optou por utilizar a tecnologia no ponto de 

venda, com o objetivo de promover a gama Origens, sendo que a aplicação foi 

desenvolvida pela empresa portuguesa YDreams no ano de 2009 (Figura 63). Mais tarde 

em junho de 2010 a marca portuguesa volta a apostar na Realidade Aumentada, para dar 

a conhecer o projeto ReThink e o novo site planeta Delta. Lançaram para isso um jogo 

com Realidade Aumentada (chamado de Qatch e criado pela Activism). Com esta ação 

os portugueses podiam integrar elementos reais, neste caso uma das seis saquetas de 

açúcar Planeta Delta, num jogo interativo.  

 

 
  Figura 62: CD dos Blasted Mechanism com aplicação 
  de Realidade Aumentada da Nixfuste 30. 

Figura 63: Utilizador a interagir com o ponto de venda 
da Delta Cafés, criado pela YDreams 31. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Imagem retirada de http://www.nixfuste.pt/ em 22 de outubro de 2011  
31 Imagem retirada de http://www.ydreams.com em 22 de outubro de 2011  
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Em junho de 2010 a Tribal DDB Lisboa desenvolveu uma aplicação em Realidade 

Aumentada para a campanha de pré-lançamento da Volkswagen Sharan. 

Um ano mais tarde o festival Optimus Alive´11 integra a Realidade Aumentada na 

aplicação criada para o evento de música. Com esta funcionalidade era possível fazer 

login com o Facebook e verificar quais os amigos que já tinham dado entrada no recinto 

(fizeram check-in com a aplicação) tentando localizá-los através de Realidade Aumen-

tada. Várias são as marcas que apostam na Realidade Aumentada para as suas campa-

nhas de marketing e publicidade e se no início se limitavam a mostrar o seu produto ao 

pormenor em três dimensões, hoje as campanhas tornam-se mais interativas e dinâmicas 

com integração das redes sociais, jogos e aplicações para smartphones. 

Também o sector do turismo em Portugal têm recorrido à tecnologia de Realidade 

Aumentada: a) para promover o País. Um dos exemplo é o programa turístico Prove 

Portugal/Taste Portugal que durante o seu lançamento em Londres recorreu à tecnologia 

de Realidade Aumentada (Figura 64) colocando as mais variadas iguarias portuguesas 

nas mãos dos utilizadores; b) promovendo as escolas de turismo e aliciando os novos 

alunos a idealizar o futuro. A aplicação lançada no site das escolas de turismo de 

Portugal chama-se Como te vês no futuro? e permite aos utilizadores a visualização da 

sua imagem e interação com um cenário virtual ligado a uma das ofertas profissionais 

que a escola leciona (chefe, gestor de hotel, gestor de eventos, entre outras); c) criando 

pontos de informação turística como é o caso do Virtual Sightseeing, um miradouro 

virtual desenvolvido pela YDreams que utiliza tecnologia de Realidade Aumentada para 

explorar o património natural e arquitetónico das zona envolventes (Figura 65). Várias 

cidades possuem já o Virtual Sightseeing é o caso de Cascais, Fundão, Lisboa, Guarda, 

Batalha entre outras. Também a aplicação Welcome Guides se enquadra dentro deste 

ponto. Trata-se de um guia interativo em Realidade Aumentada que permite através de 

um smartphone conhecer os pontos de interesse e as particularidades de cada área 

geográfica, quer a nível de património, gastronomia, cultura, alojamento, atividades, 

entre outras. Estes guias estão já implementados em cinco municípios transmontanos. 
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  Figura 64: Taste Portugal 32. Figura 65: Virtual Sightseeing 33.  

 

No sector dos transportes, o metro de Lisboa desenvolveu uma aplicação para 

smartphones com o intuito de melhorar e facilitar a utilização deste meio de transporte e 

dar a conhecer a cidade. A Realidade Aumentada empregue na aplicação disponibiliza 

ao utilizador indicações virtuais sobre o local onde este se encontra. Em relação à 

indústria livreira a D. Quixote lançou em dezembro de 2011 em Portugal os livros tra-

duzidos da Disney Um passeio com os carros e Piratas ao ataque com aplicações de 

Realidade Aumentada. Em comparação com outros países o interesse da indústria 

livreira na tecnologia é ainda um pouco limitado. 

No campo da arte o artista João Paulo Feliciano criou uma instalação de Realidade 

Aumentada designada Walls to the people que esteve em exposição de 28 de janeiro a 3 

de junho de 2012 na Fundação Serralves. Depois da recolha/escolha feita pelo artista de 

diversas formas de expressão visual visíveis no espaço público, foram escolhidas 

algumas dessas formas de expressão para aplicar através de Realidade Aumentada sobre 

a fachada do edifício da Fundação Serralves. Estas inscrições eram apenas visíveis 

apontando um dispositivo móvel como um smartphone ou uma tablet para a fachada. 

Em fevereiro do mesmo ano o Fotografo Nuno Serrão lançou o Project Paperclip – em 

exposição no centro das artes na ilha da madeira – e autoproclamou-o a primeira expo-

sição fotográfica com Realidade Aumentada. A exposição consistia num conjunto de 

imagens fotográficas expostas juntamente com um marcador que podia ser lido por uma 

aplicação para iPhones reproduzindo posteriormente ficheiros de áudio e situando o 

observador no ambiente virtual. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Imagem retirada de http://www.oneway-group.com/em 05 de outubro de 2013 
33	  Imagem retirada de http://company.ydreams.com em 05 de outubro de 2013 
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Várias empresas portuguesas se interessaram pelo desenvolvimento de projetos 

recorrendo à Realidade Aumentada, a YDreams é a principal empresa portuguesa espe-

cialista em Realidade Aumentada e tecnologias de interação. Dada a sua fundação ter 

surgido após anos de trabalho em laboratórios de investigação na Universidade Nova de 

Lisboa, a componente de investigação da empresa é um núcleo central. Nos últimos 

anos tem vindo a desenvolver ambientes interativos, produtos inovadores, propriedade 

intelectual e tecnologia proprietária patenteada. A YDreams integra ainda o AR Con-

sortium, uma associação de empresas líderes na área de Realidade Aumentada. Outras 

empresas como a Nixfuste, a Covii:Computer Vision Interaction, a Activism, a Gema: 

Interactive media e algumas agências de publicidade abriram o seu leque de ação aos 

campos da Realidade Aumentada. 

No que diz respeito à academia, os trabalhos académicos portugueses relacionados 

com a Realidade Aumentada emergem sob diversos domínios do conhecimento e 

repartem-se por distintas tipologias que vão desde as dissertações de mestrado às publi-

cações em jornais internacionais. Ao nível da educação podemos destacar o trabalho de 

Dias (2009a), Veloso (2011), Magalhães (2010), Magalhães, Castro e Carvalho (2011), 

e Pais, Vasconcelos, Capitão, Carlos e Almeida, (2011). Nas áreas de cariz tecnológico 

destacamos os trabalhos de Bastos e Dias (2007, 2008), Bastos (2008), Morais (2011), 

Carvalho, Maçães, Varajão, Sousa e Brito (2011). Nas ciências da comunicação e arte, 

Ponce (2010). No design Veloso (2011), Moura (2012) e Amado (2007). 
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Capítulo 2  
 

Novas formas de aprender 
 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) introduziram mudanças im-

portantes na sociedade e posteriormente na forma como aprendemos. Em primeiro lugar 

porque impulsionaram uma nova geração com valores e características especiais, os 

designados nativos digitais, em segundo lugar porque trouxeram novas exigências que 

esta mesma geração requer e em terceiro lugar porque a forma de aprender deixa de 

estar confinada a um espaço temporal e a uma idade específica para se alargar para uma 

aprendizagem a qualquer hora e ao longo de toda a vida. Já Toffler afirmava em 1970 

que “os iletrados do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, são 

sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender” (p. 211). 

A aplicação da tecnologia ao ensino é persistente e ocorre desde o início dos tempos. 

Primeiro adaptaram-se os materiais impressos, depois o áudio, o vídeo, o rádio, a televi-

são, os computadores a Web, mais recentemente os telemóveis, o sistema de posiciona-

mento global ou GPS e os sistemas de Realidade Aumentada.  

Apesar desta adaptação ocorrer também no ambiente de sala de aula, o maior esforço 

e empenho sucede no campo do ensino à distância. Surgem novos conceitos referentes a 

modelos com características específicas é o caso do e-learning, do b-learning do m- 

-learning e do augmented-learning que iremos abordar em seguida. Embora cada um 

destes modelos possua particularidades, benefícios e inconveniências, sabemos hoje, 

que não há a necessidade de serem estanques, eles podem funcionar em conjunto para 

tornar a aprendizagem válida e significativa. O foco deve estar na questão pedagógica e 

não na própria tecnologia, pois “a tecnologia por si só não melhora a educação, e até a 

mais promissora inovação educativa necessita de uma aplicação cuidada para ser eficaz” 

(Bricken, 1991, p. 184).  
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2.1 Aprender com as novas tecnologias 
 

Podemos dizer que o processo de ensino-aprendizagem tradicional é constituído por 

três atores: o professor, o conteúdo e o aluno (Houssaye, 2000). Contudo, o uso das 

novas tecnologias no ensino, traz para o palco mais um elemento. Elemento esse, que 

implica a necessidade de reformulação das relações entre os atores anteriormente des-

critos, para ser eficaz.  

O processo de ensino-aprendizagem é extremamente complexo e difícil de explicar, 

devido ao grande número de variáveis e abordagens. A própria aprendizagem, essa 

característica humana capaz de fazer sobreviver a nossa espécie até aos dias de hoje, 

não têm uma única teoria explicativa, mas sim várias, cada uma delas mais interessante, 

com ênfases diferentes, mas igualmente válidas. Pensamos que o estudo de qualquer 

assunto relacionado com a área educativa remete imediatamente para a clarificação do 

termo aprendizagem. Afinal o que é aprender? O termo possui disparidades de acordo 

com diferentes concepções da aprendizagem. Segundo a conceção comportamentalista a 

aprendizagem é “uma mudança na capacidade e comportamento humano que persiste 

durante um período de tempo e não é imputável ao processo de crescimento” (Gagné, 

1985, p. 2), tratam-se de comportamentos adquiridos por meio da experiência. De 

acordo com a conceção cognitivista trata-se de uma mudança “relativamente perma-

nente no conhecimento ou comportamento de uma pessoa fruto da experiência” (Mayer, 

1982, p. 1040). De acordo com a abordagem construtivista a aprendizagem é “intencio-

nal, ativa, consciente, uma prática construtiva que inclui atividades recíprocas de 

intenção-ação-reflexão” (Jonassen & Land, 2000, p. V), ou seja, é uma construção 

pessoal resultante de um conjunto de experiências. Os autores Bransford, Brown, e 

Cocking (2000) após uma revisão da literatura relacionada com o estudo da aprendiza-

gem destacam três descobertas, primeiramente:  

 
(...) que os alunos chegam à sala de aula com preconceitos acerca da forma como o 

mundo funciona. Se o seu entendimento inicial não for envolvido na aprendizagem o 

aluno pode deixar de compreender os novos conceitos e informações que lhe são 

ensinados, ou passar a aprendê-los apenas para passar no teste (p. 15). 

 

Em segundo lugar:  
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(...) que para desenvolver competências dentro de uma determinada área, os alunos 

devem: a) ter uma profunda base de conhecimento factual; b) compreender factos e 

ideias no contexto de uma estrutura conceitual; c) organizar conhecimento de modo a 

facilitar a recuperação e aplicação do mesmo (p. 16). 

 

Em terceiro lugar: 

 
(...) que uma abordagem metacognitiva da aprendizagem pode ajudar os alunos a 

assumir o controle da sua própria aprendizagem através da definição de metas de 

aprendizagem e da monitorização do seu progresso em atingi-las (p. 18). 

 

Esta breve reflexão acerca do conceito de aprendizagem, auxilia-nos na compreensão 

da génese do tema que aqui pretendemos abordar: a aprendizagem através das novas 

tecnologias. As bases teóricas daquilo que hoje entendemos como Ensino Assistido por 

Computador, Ambientes de Aprendizagem Informatizados, ou Tecnologias de Informa-

ção e Comunicação radicam nas teorias neocomportamentalistas, do processo de apren-

dizagem. Skinner (1954) aprofundando as teorias comportamentalistas de John Watson, 

Ivan Pavlov e Edward Thorndike (Lei do efeito e Lei do exercício), cujas teses 

assentavam na ideia de que a aprendizagem consistia na aquisição de comportamentos 

reflexos, sendo por isso, influenciada pelo meio envolvente, abre caminho para o ensino 

programado. Este termo relaciona-se com todos os processos de aprendizagem, sejam 

eles, a conceção o desenvolvimento ou a avaliação, não se limitando a referir os recur-

sos técnicos. Este tipo de ensino é extremamente estruturado e tem como base o 

controlo do percurso da aprendizagem feito por um programa que analisa tarefas e 

dirige o aluno sucessivamente para as respostas adequadas (Miranda, 2007a).  

As primeiras abordagens ao ensino programado foram elaboradas com material 

impresso  – fichas, livros e manuais –  posteriormente surgiram as primeiras máquinas 

de ensinar (Figura 66 e 67). Sidney Pressey foi o seu grande percursor nos anos 20 e 

“durante o período em que a ideia de ensino mecanizado estava latente, a ciência do 

comportamento desenvolveu princípios que permitiam o controlo extremo do compor-

tamento” (Holland, 1960, p. 275).  
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 Figura 66: Aluno a experimentar uma máquina de ensinar 
(Holland, 1960, p. 276). 

 

Figura 67: Criança a trabalhar com uma máquina pré- 
-verbal. A criança deve fazer corresponder a imagem 
do rectângulo superior com as imagens apresentadas 
nos quadrados inferiores. Se a resposta for correta, 
novas imagens são mostradas. (Holland, 1960, p. 277).  

 

Esses princípios descritos por Holland (1960) ao longo do seu artigo Teaching 

Machines: an Application of Principles from the Laboratory identificam: 1) a necessi-

dade de participação ativa por parte do aluno devendo este construir as suas próprias 

respostas; 2) o comportamento é aprendido apenas quando é emitido e reforçado através 

de várias fases. A divisão do problema em fases permite a obtenção de mais respostas 

corretas o que reforça a aprendizagem; 3) a progressão gradual, através de um encade-

amento que permite ao aluno ir de um nível mais simples até um nível mais complexo; 

4) a verificação imediata de respostas, como forma mais eficaz de reforço; 5) a adapta-

ção ao ritmo de cada aluno, só se avança depois de elaborada a fase anterior, dando 

tempo ao aluno para observar e refletir; 6) a possibilidade de obter êxitos parciais para 

reforçar o interesse e a motivação; 7) a possibilidade do estudante escrever o programa, 

melhorando-o de acordo com as suas necessidades; 

Superadas as primeiras dificuldades ligadas com os custos dos primeiros computado-

res, obstáculos de programação, entre outras complexidades, os princípios acima des-

critos foram adaptados ao ensino assistido por computador. Uma das mais conhecidas 

tentativas de adaptação foi o sistema PLATO (Programed Logic for Automatic 

Teaching Operations) desenvolvido por Bitzer nos anos 60. Neste sistema o professor 

podia criar, modificar ou apagar as suas lições e guardar os resultados obtidos pelos 

alunos. Em 1972 o sistema era utilizado em mais de novecentos e cinquenta terminais. 

Curiosamente o aparecimento do computador serviu de metáfora para uma nova abor-

dagem da aprendizagem: a cognitivista. Aprender passa a ser adquirir conhecimento o 

que implica a representação de informação e o seu processamento. Descobre-se que o 
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que cada um já sabe do mundo e a forma como esse conhecimento está organizado na 

memória tem implicações na construção de novo conhecimento, sendo que, conheci-

mentos prévios mais estruturados e abundantes facilitam a rápida apreensão de novas 

ideias e conceitos. Cada um de nós tem uma memória singular com uma estruturação 

única, o encontro de princípios comuns representa um dos problemas do estudo da 

aprendizagem (Bahia, 2007). A aplicação destas descobertas ao ensino, nomeadamente 

no que diz respeito ao uso de suportes digitais originou “um vasto programa de investi-

gação, que se traduziu no desenvolvimento de Sistemas Tutoriais Inteligentes - Intelli-

gent Tutoring Systems” (Miranda & Bahia, 2007, p. 21) como o Geometry Tutor criado 

por Anderson, Boyle e Rieser em 1985. 

O uso do computador no ensino, ganhou uma nova dimensão. Devido a estas recen-

tes descobertas no campo da psicologia da educação, mas também, devido à evolução 

tecnológica, ao aparecimento da Internet e à possibilidade de aceder à informação atra-

vés de diversos tipos de dispositivos, em qualquer lugar e a qualquer hora. São criadas 

várias designações para denominar o uso das novas tecnologias no ensino: Tecnologia 

Educativa, Tecnologias Aplicadas à Educação ou Tecnologias de Informação e Comu-

nicação. Perante tal instabilidade terminológica, Thompson, Simonson e Hargrave 

(1996) englobam os termos dentro dos domínios da “teoria e prática do planeamento, 

desenvolvimento, utilização, gestão e avaliação dos recursos e processos da aprendiza-

gem” (Thompson, Simonson & Hargrave, 1996, p. 2). No entanto alguns deles têm 

características peculiares que achamos conveniente referir, é o caso da expressão 

Tecnologias de Informação e Comunicação que para além de se mover nos domínios 

acima descritos, estabelece a ponte entre as tecnologias da computação e as tecnologias 

da telecomunicação, em particular a Internet e a World Wide Web. Contudo, apesar do 

grande entusiasmo que rodeia todos estes termos e dos aclamados benefícios que a 

tecnologia pode trazer para o campo do ensino, perguntamo-nos quais são realmente as 

suas implicações na aprendizagem? Miranda (2006) refere que existem três abordagens 

no que diz respeito ao uso das tecnologias no ensino a optimista, a realista, e a pessi-

mista. A perspetiva optimista crê que as novas tecnologias têm a capacidade de alterar 

os processos de ensino aprendizagem melhorando a cognição. No outro polo, a aborda-

gem pessimista destaca os aspetos negativos do uso das tecnologias no ensino e na 

sociedade: a alteração nos modos de relacionamento e o isolamento. Por seu lado a 
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perspetiva realista ressalta a necessidade de alterar o processo de ensino para que a 

introdução das novas tecnologias seja bem sucedida, uma vez que “a tecnologia por si 

só não é garantia de uma aprendizagem efetiva” (Bransford, Brown, & Cocking, 2000, 

p. 206).  

Algumas das vantagens apontadas ao uso da tecnologia no ensino implicam o 

despertar de maior interesse nos alunos, desenvolvendo a motivação, implicam uma 

maior autonomia, possibilitam o acesso a simulações impossíveis de recriar em sala de 

aula, possibilitam uma maior interação, o acesso a um grande número de informação e 

uma aprendizagem ao ritmo do aluno. Bransford, Brown e Cocking (2000) admitem que 

a tecnologia pode ser utilizada de cinco formas diferentes: 1) modificando o programa 

de forma a baseá-lo em problemas reais, através do uso de vídeo, simulações e 

demonstrações; 2) providenciando ferramentas para melhorar a aprendizagem; 3) 

oferecendo aos alunos e professores mais oportunidades de feedback, reflexão e revisão; 

4) criando comunidades locais e globais que englobem professores administradores, 

pais, cientistas, entre outros; 5) expandindo as oportunidades de aprendizagem e de 

ensino; 

As desvantagens remetem para uma sobrecarga cognitiva devido ao grande número 

de escolhas, para a necessidade de possuir um conhecimento prévio das novas tecnolo-

gias, a falta de recursos em contexto escolar, a má conceção de alguns suportes e as 

dificuldades de atualização dos mesmos.  

No que diz respeito aos atores descritos no início deste texto (professor, conteúdo, 

aluno) eles terão um papel fundamental na adaptação das novas tecnologias ao ensino. 

No caso do professor, é essencial a proficiência no trabalho com as novas tecnologias, 

assim como um maior esforço e empenho na modificação das práticas de ensino, per-

mitindo uma integração eficiente. Um estudo feito por Peralta e Costa em 2007 relati-

vamente aos professores dos países do sul da Europa, destaca que: 

 
•  As TIC não são ainda um recurso integrado nas atividades de ensino; 

• Os professores usam as TIC sem a compreensão cabal dos princípios de apren-

dizagem subjacentes; 

• Os professores sabem usar o computador, mas não em sala de aula com os seus 

alunos; 
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• No caso dos professores que já usam os computadores, as TIC não alteraram 

significativamente as atitudes, os papéis, e as formas de ensinar e de aprender 

(Peralta & Costa, 2007, p. 84-85). 

 

No entanto num estudo mais recente (2013) realizado numa escola privada 

portuguesa, equipada com computadores e quadros interativos: 

 
Confirma-se a ideia de que, do ponto de vista profissional, os professores recorrem às 

tecnologias principalmente para a preparação das aulas, embora no caso desta escola, 

o façam com regularidade também para apoiar a exposição da matéria aos alunos. Os 

professores denotam estar à vontade sobretudo com as ferramentas de produtividade, 

mas também com as ferramentas de acesso à informação e de comunicação através 

da Internet, que usam tanto para fins pessoais como para preparar as suas aulas 

(Costa et al., 2013, p. 447). 

 

A mudança de atitude do professor perante as novas tecnologias parece ser funda-

mental para a aplicação eficiente das mesmas no ensino, Miranda destaca a necessidade 

do professor utilizar as tecnologias com os alunos: “a) como novos formalismos para 

tratar e representar a informação; b) para apoiar os alunos a construir conhecimento 

significativo; c) para desenvolver projetos, integrando (e não acrescentando) criativa-

mente as novas tecnologias no currículo” (Miranda, 2007b, p. 44).  

Outro dos atores descrito no início do texto diz respeito aos conteúdos. Este ator 

muitas vezes negligenciado é para nós muito caro, porque entendemos que ele pode ser 

desdobrado em dois agentes. O primeiro é a data, ou seja, dados e conteúdos não estru-

turados e não organizados. O segundo é o designer, porque é nele que recai a responsa-

bilidade de transformar esses dados em informação que possa ser utilizada. A não 

inclusão de outros elementos neste desdobramento não está relacionada com o facto 

deles não existirem na cadeia produtiva de determinados conteúdos, mas sim com o 

facto de não serem responsáveis pela ação comunicativa e apenas pelo funcionamento 

técnico de algumas componentes, são exemplo disto os programadores. Tal como 

acontece com os professores também os conteúdos devem ser adaptados para que a 

inclusão das novas tecnologias no ensino seja eficaz. O trabalho de Cybis e Heemann 

(1996) descreve aspetos a ter em conta na elaboração de suportes educativos digitais. 

Referindo a necessidade de compreender as formas de escrita e de leitura do utilizador, 
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as suas características cognitivas e de memória, a possibilidade de recuperação da 

informação, a metacognição e as formas de auxiliar a tomada de decisões. No entanto é 

sabido que nem sempre os softwares são desenvolvidos tendo em conta os princípios de 

aprendizagem. Muitas vezes as regras do mercado falam mais alto e obrigam a um 

recurso ao artifício em vez de uma ponderação pelo potencial educativo de um produto. 

Abordaremos pormenorizadamente esta questão da informação e do papel do designer 

como agente da aprendizagem no capítulo 3.3 desta tese.  

O terceiro ator envolvido no processo de ensino aprendizagem é o aluno. Este 

assume um papel extremamente importante pois é para ele que são delineadas as estra-

tégias pedagógicas e criados os conteúdos. A partir das suas capacidades, desenvolvi-

mento e das suas características são propostas atividades que possam trabalhar um nível 

acima das capacidades do aluno, explorando aquilo que Vygotsky (1930) denomina de 

zona de desenvolvimento potencial. Para Vygotsky (1991) a aprendizagem não começa 

na escola porque se inicia no nascimento. Assim, a relação entre a aprendizagem e o 

desenvolvimento é um processo dinâmico e interligado. De acordo com esta perspetiva, 

existem problemas que conseguimos resolver por nós próprios e outros que apenas 

conseguimos resolver com a ajuda de tutores. Vygotsky (1989) definiu dois níveis de 

desenvolvimento: “nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da 

solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determi-

nado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração 

com companheiros mais capazes (Vygotsky, 1989, p. 97). Seguindo esta linha de 

pensamento, só ultrapassando o nível de desenvolvimento real estamos a praticar um 

ensino efetivo. Esta conceção é tão válida para o ensino tradicional como para o ensino 

que recorre às novas tecnologias. No entanto, neste segundo caso e tal como aconteceu 

com os outros atores o aluno deve assumir uma postura mais autónoma, gerindo o seu 

tempo de forma organizada para que a introdução destas tecnologias seja mais eficaz. 

Sendo que é para o aluno que as estratégias de aprendizagem e os conteúdos são desen-

volvidos quase numa espécie de modelo geocêntrico, devemos perguntar-nos que tipo 

de geração de alunos é a dos dias de hoje e quais são as suas características?  
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2.2 Novas gerações, novas tecnologias, novas exigências 
 

A tecnologia tem vindo a invadir o quotidiano das famílias que habitam os países 

desenvolvidos, no entanto, muitos elementos pertencentes a essa massa populacional 

não encaram a tecnologia como tecnologia. Para alguns de nós os computadores, a 

Internet, o acesso constante à Web, o Google, o e-mail são apenas a forma natural de 

fazer as tarefas diárias (Oblinger & Oblinger, 2005). O dia a dia de jovens-adultos, 

adolescentes e crianças começa com a leitura de mensagens e e-mails no telemóvel. 

Várias tarefas são desempenhadas ao mesmo tempo. O pequeno-almoço ou a ida para a 

escola/trabalho significa para muitos jogar jogos ou ler as notícias dos temas previa-

mente escolhidos no iGoogle. Combinam-se encontros com os amigos ou colegas para 

desenvolver um trabalho, mas em vez da biblioteca, da escola ou do café mais próximo 

de casa escolhe-se o Google talk, skype ou o chat do Facebook. Através de uma breve 

pesquisa no Google, descobre-se o artigo, o tutorial ou o fórum que responde às dúvi-

das. As notas podem ser vistas no portal da escola, assim como os textos de apoio 

podem ser descarregados e impressos facilmente. As compras de livros ou material 

informático são feitas online depois de descobrir o preço mais baixo e o site mais credí-

vel. Com mais uma ida ao Facebook, comenta-se o mural dos amigos, e dá-se uma 

última vista de olhos ao e-mail, termina assim mais um dia na aldeia global que 

Mcluhan (1964) imaginou.  

Esta é uma geração que cresceu rodeada de meios digitais. Uma geração apelidada de 

Net Generation, NetGen, Millenials, Homo Zappiens, Geração Y ou Nativos Digitais, 

uma geração global que possui habilidades tecnológicas, novos valores, novos interes-

ses e um novo conjunto de capacidades cognitivas (Howe & Strauss, 2000; Oblinger & 

Oblinger, 2005; Prenksy, 2001; Tapscott, 1998; Tapscott, 2009; Veen, 2007). Uma 

geração capaz de explorar as capacidades do conectivismo, como afirma George Sie-

mens (2005; 2008). 

Alguns autores consideram que a Net Generation possui valores e características que 

a diferenciam da geração dos seus pais (Hartman, Moskal, & Dziuban, 2005; Sweeney, 

2005; Sweeney, 2006; Tapscott, 2009): 

• São mais espertos e rápidos; 

• Acreditam nos sistemas baseados no mérito; 
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• Valorizam a educação; 

• São mais tolerantes em relação à diversidade; 

• Valorizam a amizade e têm mais amigos do que os seus pais; 

• Valorizam a família; 

• São jogadores, gostam de jogar através dos novos media; 

• Esperam comunicar e estar contactáveis a qualquer hora, a qualquer momento em 

qualquer lugar;  

• São impacientes em relação a atrasos; 

• Aprendem experimentalmente e continuamente; 

• Leem menos que as outras gerações; 

• Prezam a liberdade e a liberdade de escolha;  

• Querem customizar os produtos tornando-os seus; 

• Criam constantemente conteúdos online, deixam de ser consumidores para passarem 

a ser prosumers; 

• São colaboradores natos; 

• Examinam os outros e as organizações; 

• Prezam a integridade; 

• Querem divertir-se, inclusivamente no trabalho ou na escola; 

• Para esta geração a inovação faz parte da vida; 

• Possuem uma sofisticada adaptabilidade tecnológica; 

• Têm a capacidade de efetuar multitarefas; 

Num questionário feito em 2006 pelo Pew Research Center (2007), 68% dos indiví-

duos entre os 18 e os 25 anos afirmaram que a sua geração era única e distinta. Se esta-

mos perante uma nova geração, com novas exigências, estaremos também perante uma 

geração que utiliza as tecnologias de uma forma específica para aprender? 

Segundo Tapscott (2009) à Net Generation não lhe agrada o facto de estar sentada e 

quieta a ouvir a palestra de um professor. Reclamam uma escolha para a sua educação, 

em termos do que aprendem, quando aprendem e como aprendem. Exigindo uma 

educação mais relevante para o mundo real, que seja interessante e inclusivamente 

divertida. Os estudos empíricos chegam no entanto a conclusões díspares. De entre os 

que fundamentam as afirmações sobre as Net Generations estão Paulussen, Courtois, 
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Mechant e Verdegem (2010) que num estudo feito com adolescentes belgas comprova-

ram que os novos media se tornaram parte integrante da vida destes jovens: 

 
Como grande parte dos jovens estão online, novas desigualdades parecem emergir 

entre os que possuem os novos media à sua disposição privada e individual e os que 

os possuem de forma limitada. O estudo sugere ainda que os adolescentes que 

possuem os novos media ao seu inteiro dispor, no quarto utilizam a Internet mais 

frequentemente e de forma mais avançada. Utilizam os novos media mais ativamente e 

criativamente e parecem passar mais tempo em sites de redes sociais (Paulussen et 

al., 2010, p. 371). 

 

Também Conole, Laat, Dillon e Darby (2006) apresentam resultados que identificam 

que os alunos recorrem à Web em primeiro lugar para procurar informação relevante 

para os seus estudos. Os alunos apropriam-se das tecnologias para atenderem às suas 

necessidades pessoais e individuais. Utilizam a tecnologia de uma maneira “integrada” 

“personalizada” “social” “interativa” e até “o próprio conceito de tempo está a mudar 

em termos de expectativas de informação e também de resultados” (p. 5). 

Por seu lado Prensky também corrobora com esta ideia afirmando que há diferenças 

entre os nativos digitais (alunos) e os imigrantes digitais (professores) e que esta dife-

rença está na raiz de muitos problemas educacionais. No seu estudo estabelece que “a 

aprendizagem via jogos digitais é uma boa forma de chegar à linguagem dos nativos 

digitais” (Prensky, 2001, p. 1). O crescimento dos nativos digitais levará logicamente a 

uma redução das diferenças proclamadas por Prensky entre nativos e imigrantes, mas o 

fosso geracional manter-se-á, senão nesta, noutras questões decorrentes das suas 

próprias características, tal como tem acontecido até aqui. 

De entre os que discordam com as afirmações encontramos Bullen Morgan, Belfer e 

Qayyum (2008) que referem que os estudantes não possuem um profundo conhecimento 

da tecnologia mas têm um bom entendimento do que ela pode ou não pode fazer por 

eles. Os alunos utilizam um número limitado de tecnologias e fora da sala procuram 

acesso a soluções funcionais relacionadas com os temas dos cursos, porque as tecnolo-

gias de informação e comunicação não são a solução mais prática. 

As conclusões do estudo de Margaryan e Littlejohn (2008) parecem apontar para o 

facto de que “os estudantes estão longe de ser, globalmente conectados, com assento em 
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todas as redes sociais, tecnologicamente fluentes, e com pouca paciência para formas de 

aprendizagem passivas e lineares”(p. 22) o estudo demonstrou ainda que “um limitado 

número de tecnologias era utilizado para aprendizagem formal e informal ou mesmo 

para socializar” (p. 22).  

É importante no entanto, não esquecer que os estudos sobre a aprendizagem neces-

sitam de um constante acompanhamento e que as constantes mudanças tecnológicas têm 

hoje um impacto que não tiveram ontem, por motivos relacionados com a falta de 

capacidade para moldar essa tecnologia ao ensino. O nascimento da sociedade de 

informação, e destas novas gerações implica a procura de um novo modelo educativo 

que alguns advogam como sendo urgente: “há uma urgente necessidade de criar novos 

sistemas educativos olhando para a frente em vez de inventar o futuro, olhando para trás 

e seguindo algumas das normas do passado” (Veen, 2007, para.13). 

Enquanto o antigo modelo: a) atribui o papel ativo ao professor e ao aluno o papel 

passivo; b) ignora os estilos individuais de aprendizagem de cada aluno; c) exige o uso 

de memorização; d) requer a absorção de uma grande quantidade de conteúdos transmi-

tidos apenas pelo professor; e) reivindica respostas corretas, quando o que é realmente 

importante é saber encontrar a informação necessária; f) separa o currículo educacional 

através de uma linha rígida e de classificações estanques de forma a não haver a mais 

remota possibilidade de relacionamento entre elas; O novo modelo centra-se no aluno, 

onde este tem um papel ativo, fomentando o prazer da descoberta, a customização da 

educação de forma individualizada e promovendo a colaboração (Dede, 2002; Litto, 

1996; Tapscott, 2009). Na tentativa de adaptar o sistema educativo às novas tecnologias 

surgem então os ambientes de aprendizagem colaborativos, plataformas de e-learning, 

plataformas de mobile learning, simulações, aplicações multimédia, ambientes virtuais 

e jogos, cada um deles oferecendo acesso a novos conteúdos, novas interfaces e novas 

formas de aprender. É inegável que a aprendizagem através das novas tecnologias é 

uma experiência transversal nos países desenvolvidos. Devido aos fatores sociais e 

económicos ela deixa de estar confinada a uma fase da vida para se tornar uma peça 

fundamental no quotidiano do ser humano (Litto, 1996; Tapscott, 2009). Para além do 

mais com a surpreendente inundação contemporânea de data (Lévy, 1997) “é 

importante saber encontrar a informação necessária na altura correta, tomando uma 
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decisão e fazendo as perguntas certas” (Litto, 1996, para. 3), passa assim a ser funda-

mental “filtrar em vez de encontrar” (Dede, 2002, p. 2). 

Algumas linhas guias são referidas por alguns autores (Dede, 2002; Tapscott, 2009) 

para ajudar a colmatar eficazmente as exigências desta nova geração:  

1) Não atirar a tecnologia para dentro da sala de aula e esperar que resulte. É importante 

focar a mudança pedagógica e não a tecnologia; 

2) Estabelecer o diálogo com os alunos; 

3) Incentivar os alunos a colaborar; 

4) Focar na aprendizagem ao longo da vida e não apenas na preparação para o exame; 

5) Utilizar a tecnologia para reconhecer cada aluno; 

6) Desenhar os programas educativos de acordo com as oitos normas: escolha, 

personalização, transparência, integridade, colaboração, divertimento, rapidez e 

inovação nas suas experiências de aprendizagem; 

 

2.1.1 Novas gerações em Portugal 
 

Grande parte dos estudos acerca da Net Generation debruçam-se sobre a sociedade 

norte-americana. Na Europa o relatório promovido pela EU Kids Online confirma a 

diferença entre os nativos digitais na faixa etária entre os 12 e os 17 anos e os seus pais, 

os designados imigrantes digitais (Hasebrink, Livingstone & Haddon, 2008). 

Em Portugal alguns estudos procuram compreender melhor esta geração e a sua 

atividade mediática. Cardoso, Espanha, Gomes e Lapa (2006) confirmam a importância 

atribuída pelos jovens aos novos media em detrimento da televisão. Verificando dife-

renças de género no que se refere à utilização destes novos media, o telemóvel assume 

maior importância para raparigas, enquanto nos inquiridos do sexo masculino a Internet 

assume claramente um lugar prioritário em relação aos outros media. 

No relatório final sobre o uso dos media por crianças e jovens em Portugal, Cardoso, 

Espanha e Lapa (2007), destacam algumas questões: 

• A escola é um local com uma importância estratégica no desenvolvimento e promo-

ção da info-literacia de alguns sectores da população juvenil, que não têm acesso à 

Internet em casa; 

• Mais de metade dos inquiridos utiliza a Internet pelo menos três vezes por semana; 
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• Os jovens possuem características como o regime multitarefa em atividades quotidia-

nas ou mediáticas; 

• As atividades mais populares entre os jovens portugueses são receber mensagens de 

correio electrónico, consultar bibliotecas, enciclopédias, dicionários e atlas na rede 

ou procurar informação sobre os estudos; 

• As atividades lúdicas são praticadas por percentagens menores de jovens. Entre elas 

estão navegar pela Internet sem objetivos concretos, jogar jogos, participar em chats; 

• Uma das principais utilizações sociais da rede é a interação e comunicação com os 

colegas, amigos e conhecidos, da escola e de outros contextos; 

O relatório produzido pelo Obercom a partir de dados do INE (Instituto Nacional de 

Estatística) confirma que “os jovens revelam maior proeminência das TIC nas suas 

vidas e à medida que aumenta a idade decresce a taxa de utilização. A quase totalidade 

dos jovens dos 10 aos 15 anos já teve contacto com computador e Internet, enquanto na 

população dos 16 aos 74 a percentagem é inferior a metade da população” (Obercom, 

2010, p. 4). Neste mesmo relatório a ruptura entre os nativos digitais e os imigrantes 

digitais é negada pela análise de variáveis, tal como a frequência de utilização, sendo 

que a percentagem de utilizadores diários ou quase diários de computador e Internet é 

superior na população com a faixa etária dos 16 aos 74 anos. Em relação às atividades 

praticadas o grupo mais jovem revelou que joga em rede, faz download de jogos e 

software, procura informação para fins educativos e comunica por chat através da rede. 

O grupo entre os 16 e os 74 demonstra maior tendência para pesquisar informação sobre 

saúde, sendo que o comércio electrónico e a leitura de blogs são atividades do interesse 

desta população. Mais do que a idade a experiência do uso das TIC permite compreen-

der o modo de integração da tecnologia no dia a dia do ser humano. Nas zonas mais 

despovoadas a utilização da Internet é menos frequente e a sua utilização em casa é 

mais limitada (Obercom, 2010).  

 Em Portugal várias são as iniciativas que procuraram ajustar ao longo dos últimos 

anos o sistema educativo à introdução e subsequente impacto das novas tecnologias da 

informação e da comunicação. No início o projeto eEurope – Sociedade de informação 

para todos, em 2000-2004 o plano de ação eLearning – desenhar a educação de amanhã, 

em 2000-2001 a reforma curricular decretou o carácter instrumental do uso das TIC em 

todos os ciclos de aprendizagem, em 2006 a declaração de Bolonha determina uma 
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profunda mudança na conceção pedagógica particularmente ao nível universitário apro-

ximando o aluno de uma aprendizagem acompanhada que lhe permita auto desenvolver 

as suas capacidades, em 2009 o projeto e-escola e e-escolinha, visam promover o acesso 

à Sociedade da Informação e fomentar a info-inclusão, através da disponibilização de 

computadores portáteis e ligações à Internet de banda-larga, em condições vantajosas. 

Para além das plataformas de e-learning que se espalharam por todas as escolas e insti-

tuições universitárias surgem, dentro deste panorama, projetos particulares que gozam 

de uma boa reputação junto dos alunos é o caso da escola virtual da Porto Editora. A 

busca pela novidade tecnológica fez inclusivamente com que esta editora lançasse em 

março de 2010 os primeiros conteúdos educativos para telemóvel. 

Os dados do Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação 

pelas Famílias relativos ao ano de 2012, demonstram que mais de metade dos agregados 

domésticos (66%) têm acesso a computador, 61% da população dispõe de ligação à 

Internet em casa e 60% possui acesso à Internet através de banda larga. Entre 2008 e 

2012, verificou-se um crescimento médio anual de cerca de 8%, no que diz respeito ao 

acesso à Internet e ao computador. Para além disso 35%, das pessoas que utilizam 

Internet, declaram aceder à Internet em mobilidade, isto é, fora de casa e do local de 

trabalho. No grupo etário dos 10 aos 15 anos, 98% dizem utilizar o computador, 95% 

acedem à Internet e 93% usam telemóvel. 96,7 % dos que utilizam computador e Inter-

net dizem procurar online informação para trabalhos escolares (Instituto Nacional de 

Estatística, 2012).  

Estão lançadas as pedras basilares que permitirão uma maior adequação do sistema 

de ensino às necessidades e valores da nova geração, fomentando a literacia digital. Se 

esse esforço se irá repercutir? Só mais tarde saberemos. Mas certamente dependerá 

muito da forma de aplicação das novas tecnologias ao ensino e do esforço de professo-

res, alunos e criadores de conteúdos para a obtenção de uma aprendizagem mais signifi-

cativa. Parece-nos agora fundamental a compreensão de alguns dos modelos de 

aprendizagem que utilizam as novas tecnologias num percurso faseado que vai desaguar 

no augmented-learning.  
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2.3 O e-learning 
 

A aprendizagem não ocorre apenas no local 

geográfico chamado escola mas é um estado 

da mente. 
(Litto, 1996, p. 1) 

 

A definição do termo e-learning ou Electronic-Learning acarreta uma certa ambigui-

dade. Destaca-se claramente uma tendência que considera o e-learning como um tipo de 

ensino à distância que utiliza vários suportes eletrónicos como a intranet, os CD-ROM, 

as cassetes de vídeo/áudio e a Internet (Clark & Mayer, 2003; Learnframe, 2000; Masie, 

2004) e outra que restringe esse ensino à distância apenas ao uso da Internet e das suas 

tecnologias (Martins Azevedo, Ribeiro, & Carvalho, 2002; Rosenberg, 2007; Vieira, 

2006). 

 O grupo Learnframe (2000) defende que o e-learning se refere à utilização de apli-

cações e processos eletrónicos na aprendizagem, incluindo tanto a aprendizagem base-

ada na Web, como a aprendizagem baseada no computador, as salas de aula virtuais e a 

colaboração digital. O conteúdo pode ser distribuído via Internet, intranet, cassetes de 

áudio ou de vídeo, televisão, TV satélite, TV interativa e CD-ROM. 

Outros autores definem e-learning como o ensino, formação e aprendizagem condu-

zida através da Internet, quer na vertente de pesquisa e disponibilização da informação 

necessária, quer na vertente de interação entre os diversos intervenientes, isto é alunos, 

e professores (Martins et al., 2002). Há ainda quem defina e-learning como o simples 

uso de tecnologias de Internet para oferecer soluções que ampliam o conhecimento 

(Rosenberg, 2001) ou como informação transmitida por computador através de CD-

ROM, Internet ou intranet (Clark & Mayer, 2003) 

Vieira (2006) considera que o e-learning é a forma de ensino à distância que utiliza a 

Internet e as suas derivações como suportes principais para a criação, distribuição, 

interação e administração de conteúdos e, por fim, Masie (2004) diz que o e-learning é 

a utilização da tecnologia para gerir, desenhar, distribuir, selecionar, transacionar, 

acompanhar, apoiar e expandir a aprendizagem. 

E-learning ou electronic-learning é, na sua terminologia mais lata, a junção de 

conceitos relacionados com a aprendizagem, learning, e conceitos relacionados com a 
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tecnologia electrónica, e, de electronic. Por isso faz sentido falar do e de e- 

-learning como tecnologia electrónica intrinsecamente ligada à World Wide Web 

(Gomes, 2005; Peterson, Marostica & Callahan 1999) onde se destaca o, e, sob a 

perspetiva da Exploration, da Experience, do Engagement, da Ease of use, e do 

Empowerment (Tabela 1). 

 

Tabela 1	  	  
O “e” de e-learning 	  

O “e” de e-learning 

Exploração Os alunos usam a Internet como uma ferramenta de exploração que 
permite o acesso à informação. 

Experiência A Internet oferece aos alunos uma experiência de aprendizagem mais 
completa, isto é que utiliza mais recursos. 

Envolvimento A rede global cativa os alunos, promovendo abordagens criativas de 
aprendizagem.  

Facilidade de uso Para os alunos já familiarizados a Internet é um meio bastante fácil de 
usar. 

Papel ativo do aluno A Internet permite ao aluno escolher e personalizar a melhor forma de 
aprender. 

 What the ‘e’ is about. (Adaptado de Peterson et al., 1999). 
 

Para efeitos deste estudo definimos e-learning como um tipo de ensino à distância 

que utiliza a Internet, permitindo a aprendizagem através da colaboração, da interação, 

da comunicação, da avaliação e da partilha de recursos. Neste contexto, o e-learning 

apresenta características específicas que fazem dele uma ferramenta de enorme poten-

cial (Cabero, 2006): 

• Aprendizagem através de um computador, utilizando browsers para aceder à 

informação, armazenando e administrando os materiais através de um servidor; 

• Utilização de diferentes ferramentas de comunicação tanto síncrona, a comunicação 

acontece em tempo real alguns exemplos disso são os chats, e as videoconferências, 

como assíncrona, a comunicação não acontece em tempo real como é o caso do 

correio electrónico; 

• Aprendizagem flexível (qualquer hora, qualquer lugar) e individualizada 

(aprendizagem ao ritmo do aluno); 

• Criação de verdadeiros ambientes de aprendizagem colaborativa; 

• Utilização de materiais digitais; 
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• Incorporação de conceitos como a multimedialidade, hipertextualidade e a 

interatividade;  

Apesar de ser uma ferramenta com enorme potencial a própria natureza do e- 

-learning, e as mudanças que ele introduz no processo de ensino-aprendizagem, 

originam vantagens e desvantagens (Tabela 2). 

 

Tabela 2	  	  
Vantagens e desvantagens do e-learning  

Vantagens Desvantagens 
 
• Conteúdos permanentemente disponíveis; 
 
• Horários flexíveis;  
 
• Aprendizagem ao ritmo do aluno; 
 
• Diminuição de custos a longo prazo; 
 
• Aprendizagem personalizada; 
 
• Diversificação da oferta de cursos; 
 
• Facilidade de atualizar a informação; 
 
• Reutilização de conteúdos; 
 
• Alcance de um número mais elevado e diversificado de 
alunos; 
 
• Maior intercâmbio de conhecimento; 
 
• O aluno é um elemento ativo da aprendizagem; 
 
• Aprendizagem apoiada na colaboração; 
 
• Melhor integração de alunos com dificuldades de 
aprendizagem e locomoção; 
 
• Flexibilidade na adição de novos alunos; 
 
• Custos da infraestrutura física eliminados; 

 
• Falta de contacto humano; 
 
• A largura de banda da Internet pode 
não ser adequada para a transmissão de 
certos conteúdos; 
 
• Resistência à mudança por parte de 
alunos e professores; 
 
• Custos de desenvolvimento elevados, 
investimento inicial elevado; 
 
• Obriga a autodisciplina rigorosa; 
 
• Obriga à disponibilidade de mais 
tempo para a elaboração de conteúdos; 
 
• É visto como um método menos 
credível relativamente aos métodos 
tradicionais; 

(Adaptado de Clark & Mayer, 2003;  Ikeda & Cavalheiro, 2005; Lima & Capitão, 2003; Rosenberg, 2001; Vieira, 
2006). 

 

O e-learning corresponde a uma das cinco gerações do ensino à distância, trata-se de 

um modelo educacional que proporciona a aprendizagem sem os limites do espaço ou 

do tempo (Lima & Capitão, 2003). Pressupondo, ainda, um processo educativo siste-
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mático e organizado que exige não somente a dupla via de comunicação, como também 

a instauração de um processo contínuo, onde os meios devem estar presentes na estraté-

gia de comunicação (Andrade, 2000). De uma forma mais simplificada, podemos dizer 

que o ensino à distância acontece sempre que um professor e um aluno estão separados 

fisicamente e recorrem ao uso da tecnologia para estabelecer a comunicação entre 

ambos. O ensino à distância surge, assim, da necessidade de reduzir as limitações do 

ensino presencial, cujas características fundamentais passamos a enumerar (Lima & 

Capitão, 2003; Vidal, 2002): 

• Decorre num espaço físico: a tradicional sala de aula; 

• Reúne nesse espaço os grupos de alunos (grupos limitados a um número de alunos 

que possa aprender numa sala de aula); 

• Está previamente definido um horário onde esse encontro acontece; 

• A transmissão de conhecimentos é apresentada a toda a turma como factos que 

devem ser memorizados; 

• O professor é o elemento que detém o papel ativo, gerindo o tempo, escolhendo as 

atividades a realizar e estruturando a sequência de conteúdos a lecionar; 

• O aluno é o elemento passivo;  

As teorias da aprendizagem subjacentes a este modelo de ensino são dominadas por 

duas abordagens de investigação: 

 
a) A abordagem do processamento da informação ou instrucionista que valoriza a me-

mória e a organização da informação nos processos de aquisição de conhecimentos. 

Têm em consideração as capacidades limitadas da nossa memória de curto prazo 

(Miranda, 2007a, p. 85). 

b) A abordagem construtivista valoriza os processos de construção de conhecimento, 

por parte do sujeito, utilizando os recursos e materiais que tem à sua disposição e 

colaborando em comunidades de prática (Miranda, 2007a, p. 86). 

 

Embora a educação à distância seja tida como um conceito atual, a sua origem 

remonta às cartas de Platão e às epístolas de São Paulo. Mais tarde, no final do século 

XVIII, há registos de experiências de educação à distância (por correspondência) que 

viriam a registar uma assinalável evolução no final do século XIX. Em 1840, Sir Isaac 

Pitman, considerado o primeiro educador moderno à distância, teve a ideia de reduzir os 
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princípios básicos do seu sistema de código para que coubessem em postais, enviando- 

-os depois para vários alunos que eram convidados a transcrever pequenas passagens da 

bíblia segundo esse código. O exercício era depois devolvido a Sir Isaac Pitman para 

correção. Foi o começo dos Sir Isaac Pitman Correspondence Colleges e o início do 

longo caminho para chegar ao que consideramos hoje o ensino à distância (Holmberg, 

1995). 

Foram criados colégios e cursos por correspondência por todo o mundo. Na Alema-

nha, o ensino à distância foi introduzido por Frenchman Charles Toussaint e Gustav 

Langenscheidt que, por volta de 1856, formaram e organizaram em Berlim uma escola 

de aprendizagem de línguas por correspondência. Na América, a pioneira do ensino por 

correspondência foi Anna Eliot Ticknor que fundou e dirigiu o Boston Based Society to 

Encourage Study at Home de 1873 a 1897. Também no Japão o ensino à distância foi 

introduzido na mesma época (Holmberg, 1995).  

Com a integração da tecnologia no processo, o modelo de educação por correspon-

dência transformou-se num programa mais robusto (Ikeda & Cavalheiro, 2005). Nos 

finais do séc. XIX, inícios do séc. XX, tem início uma nova revolução tecnológica, com 

o aparecimento do telefone, da rádio e, mais tarde, do cinema e da televisão. O ensino 

tentou rapidamente adaptar-se a esta revolução tecnológica, considerando-se hoje que 

existem cinco gerações de ensino à distância, correspondentes aos vários momentos de 

evolução tecnológica (Tabela 3):  

 
• Modelo por correspondência baseado na tecnologia impressa;  

• Modelo multimédia baseado nas tecnologias: impressa, áudio e vídeo;  

• O modelo de teleducação baseado em tecnologias de telecomunicação que 

proporcionam oportunidades para comunicação síncrona;  

• O modelo de aprendizagem flexível, baseado na distribuição de informação via 

Internet;  

• O modelo inteligente de aprendizagem flexível, que procura maximizar a utilização 

de recursos da Internet na Web (Taylor, 2001, p. 2); 
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Tabela 3	  
Cinco gerações do ensino à distância  

Geração Modelo Meios utilizados 
1 Modelo por correspondência • Material impresso 
2 Modelo multimédia • Material impresso 

• Cassetes de Vídeo 
• Cassetes de Áudio 

3 Modelo Teleducação • Audioconferência 
• Videoconferência 
• Broadcast de TV/rádio 

4 Modelo de aprendizagem 
flexível 

• Ambientes de aprendizagem virtual 
• Comunicação mediada por computador 
• Acesso a recursos da WWW 

5 Modelo inteligente de 
aprendizagem flexível 

• Ambientes de aprendizagem virtual que recorrem à 
interatividade 
• Comunicação mediada por computador 
• Maximização da utilização dos recursos da WWW 
• Plataformas de e-learning de instituições de Ensino 

(Adaptado de Taylor, 2001). 
 

Como podemos comprovar, desde sempre houve tentativas para adaptar e incorporar 

a tecnologia ao ensino, primeiro com os materiais impressos, depois com o áudio, 

vídeo, rádio, TV, videoconferências, e agora com os computadores e a World Wide Web 

(Taylor, 2001).  

No caso particular da Web, trata-se de um meio com potencialidades ilimitadas, 

principalmente no que concerne à Educação. Este novo meio permite a transmissão de 

informação a um grande número de pessoas em todo o mundo, distribuindo e atuali-

zando essa informação rapidamente, permitindo a utilização das mais recentes tecnolo-

gias (como é o caso da Realidade Aumentada), possibilitando novas formas de 

expressão, comunicação, interação e desta forma, facilitando e flexibilizando o acesso à 

informação. 

Graças à Web, o e-learning pode ser visto como uma resposta à explosão da socie-

dade da informação e às novas abordagens do processo ensino-aprendizagem. Contudo, 

esta só é possível devido a factos recentes como: a massificação do uso da Internet; o 

aumento da largura de banda; a melhoria de hardware e software; os sistemas operati-

vos com interfaces acessíveis a todos; a redução do preço dos computadores, dos 

programas informáticos e dos acessos à rede; as gerações mais familiarizadas com os 

computadores e com o uso da Internet; o acesso mais facilitado aos computadores, 

principalmente através das escolas, bibliotecas e cybercafés; a nova filosofia construti-
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vista de que o conhecimento é construído na prática e não adquirido passivamente; a 

procura constante de conhecimento e a necessidade de estar sempre atualizado numa 

sociedade altamente competitiva;  

Estes factos abriram novas oportunidades ao ensino à distância, e o e-learning 

tornou-se no paradigma de aprendizagem dominante (Lima & Capitão, 2003). As mais 

recentes plataformas de e-learning, também conhecidas como Web-Based Learning 

Environment (WBLE), são sistemas que permitem a criação, desenvolvimento, gestão, 

administração e acompanhamento de cursos online. Regra geral são constituídas por 

uma base de dados gerida por um administrador, disponibilizando um conjunto de con-

teúdos através de uma interface (a maioria possui duas interfaces diferentes, uma para 

os alunos e professores e outra para o administrador). Geralmente é necessário um 

número de utilizador e uma palavra passe para aceder à plataforma. 

As plataformas de e-learning disponibilizam várias funções como fóruns, chats, 

mailing lists, videoconferências, matrícula de alunos, armazenamento de dados, 

administração de estudantes e cursos, acesso a cursos online. Permitem ainda o acesso a 

vários tipos de informação como texto, vídeo, áudio, imagens, animação, simuladores 

virtuais e permitem adicionar, editar ou remover informações dos estudantes e adicio-

nar, editar ou remover cursos e informação. Apesar de todas estas possibilidades, 

Miranda (2007a) chama a atenção para o facto do ensino à distância ser indicado para 

pessoas que tenham a capacidade de se auto-motivarem e auto-disciplinarem, que con-

sigam exprimir as suas ideias e pensamentos através da escrita e aceitem o pensamento 

crítico e argumentação dos demais intervenientes. Para além disso convém que estas 

pessoas sejam capazes de gerir o seu tempo eficazmente e tenham conhecimentos 

prévios de informática. 
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2.4 O b-learning 
 

Como espécie somos, blended learners. 
(Masie , 2002, p. 58) 

 

Como epígrafe, destacámos a frase de Masie (2002), que se apoia no facto de sermos 

aprendizes que utilizam mais do que um único método para aprender. Sendo assim, não 

se trata de um conceito novo, há anos que em sala de aula recorremos aos acetatos e 

retroprojetores, gravações de áudio e vídeo, exercícios práticos, exercícios em grupo e 

todo um conjunto de métodos pedagógicos que possibilitam a exploração das teorias de 

aprendizagem mais recentes, promovendo um ensino de mais qualidade. A definição 

abrangente de Masie (2002) dificilmente nos permite encontrar sistemas de aprendiza-

gem que não se enquadrem dentro do b-learning. No entanto, outros autores definem o 

blended learning (aprendizagem mista) de forma mais restrita. Para eles o b-learning 

combina a aprendizagem presencial (cara-a-cara) com a aprendizagem online mediada 

por computador (Colis & Moonen, 2001; Graham, 2006; Rooney, 2003; Rovai & 

Jordan, 2004). 

Segundo Colis e Moonen (2001) o blended learning é um sistema de aprendizagem 

híbrido que mistura a tradicional aprendizagem presencial com a aprendizagem online, 

tornando as componentes online em extensões naturais da aprendizagem tradicional. O 

blended learning, é assim, uma abordagem flexível que suporta a mistura de diferentes 

tempos e espaços para aprender, oferecendo algumas das conveniências dos cursos 

totalmente online (e-learning) sem a perca completa do contacto presencial (modelo 

tradicional). O resultado, é potencialmente uma experiência educacional mais robusta 

do que aquela que é baseada somente no contacto presencial ou baseada unicamente na 

comunicação online. 

Certos estudos, demonstram o benefício de alguns sistemas de b-learning. Num 

estudo para determinar os benefícios de programas de blended-learning foram testadas 

quinze organizações. Na maioria delas comprovou-se uma redução de custos, não 

sendo, no entanto, claros os benefícios em relação ao aumento da produtividade 

(Brennan, 2004). Bartolomé (2004) confirma esta ideia admitindo que o b-learning 

surge da aprendizagem tradicional perante o problema dos custos elevados. Dziuban e 

Moskal (2001) reportaram que os cursos de blended learning na Universidade Central 
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da Florida substituíram as aulas presenciais com aprendizagem online, as aulas de três 

horas passaram a ocupar apenas uma hora presencial. Pôde assim fazer-se um melhor 

uso das infraestruturas da universidade. Também confirmaram que os cursos de b- 

-learning quando comparados com o modelo tradicional tiveram taxas equivalentes ou 

reduzidas de desistências e taxas equivalentes ou superiores de sucesso. Já Rovai e 

Jordan (2004) sugerem que os cursos de b-learning promovem um maior sentido comu-

nitário entre os alunos do que o modelo tradicional ou o modelo baseado apenas em e- 

-learning. 

O b-learning é escolhido em detrimento de outros métodos por razões relacionadas 

com a melhoria da aprendizagem, o aumento da flexibilidade e do aceso, o aumento do 

custo-efetividade, os benefícios na interação social, a facilidade de revisão (Graham, 

Allen, & Ure, 2003, 2005; Graham, 2006; Osguthorpe & Graham, 2003). 

Singh descreve várias dimensões do b-learning que podem ser utilizadas sozinhas ou 

em conjunto: 

 
a. A dimensão mista de aprendizagem offline e online. Trata-se da dimensão 

mais simples, que combina a aprendizagem presencial e a aprendizagem 

através de intranet ou Internet. Um exemplo deste tipo de b-learning inclui 

materiais e recursos disponíveis através da Web, enquanto o principal meio de 

aprendizagem acontece em sala de aula com a ajuda de um professor; 

b. A dimensão mista colaborativa baseada no ritmo do aluno. Implica a auto- 

-aprendizagem controlada pelo aluno. Por outro lado a aprendizagem 

colaborativa implica uma maior dinâmica comunicativa entre o grupo de alunos 

que partilha conhecimento; 

c. A dimensão mista de aprendizagem estruturada e não estruturada. Incide na 

premissa de que nem todas as formas de aprendizagem implicam um pro-

grama de aprendizagem premeditado estruturado e formal com conteúdos 

organizados numa sequência específica. Grande parte da aprendizagem 

acontece de forma não estruturada através de reuniões, conversas de corredo-

res, e-mails. O design de um sistema de blended learning deve capturar 

conversas e documentos de eventos não estruturados para repositórios de 

conhecimento; 

d. A dimensão mista de aprendizagem com conteúdos personalizados. Por norma 

os conteúdos genéricos são mais baratos de comprar, no entanto, hoje os 

conteúdos podem ser facilmente personalizáveis, seja através da criação de 

experiências ao vivo (na sala de aula ou online através de videoconferência, 
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por exemplo) ou através de standards como o SCORM (Shareable Content 

Object Reference Model). Tudo isto permite a personalização dos conteúdos, 

melhorando a experiência do utilizador e minimizando os custos; 

e. A dimensão mista de aprendizagem prática e suporte do desempenho. 

Assume-se como a melhor forma de b-learning complementando a aprendiza-

gem com a prática (utilizando modelos de simulação) utilizando ferramentas de 

apoio que facilitem a execução adequada da tarefa. Este tipo de ambientes 

engloba o trabalho através do computador, a colaboração e ferramentas de 

suporte ao desempenho (Singh, 2003, p. 2);  

 

Também Carman a título de receituário, identifica cinco ingredientes para a criação de 

processos de aprendizagem através de b-learning: 

 
1. Aplicação de eventos ao vivo: O professor dirige o evento no qual todos os 

alunos participam ao mesmo tempo, como se se tratasse de uma “aula virtual”; 

2. Aprendizagem ao ritmo do aluno: Experiências de aprendizagem que o aluno 

completa individualmente, ao seu próprio ritmo, despendendo o tempo 

necessário. 

3. Colaboração: Ambientes nos quais os alunos comunicam uns com os outros, 

tais como o e-mail, fóruns ou chats; 

4. Avaliação: Medir o conhecimento dos alunos. A pré-avaliação pode ser feita 

antes dos eventos ao vivo ou ao ritmo do aluno para determinar o conheci-

mento prévio. A pós-avaliação deve ser feita depois destes eventos para medir 

a transferência de conhecimento. 

5. Utilização de materiais de apoio ao desempenho: Materiais que aumentam a 

retenção e transferência do conhecimento, incluindo downloads, textos para 

impressão, resumos (Carman, 2005, p. 2); 

 

Independentemente dos estudos feitos em torno do e-learning e do b-learning das 

vantagens e desvantagens destes modelos nada nos assegura, para já, da importância 

real e efetiva do uso destes métodos. No entanto, o esforço na mudança pedagógica faz- 

-se como verificámos pela mudança que a sociedade de informação têm vindo a impor à 

sociedade em geral e ao sistema de ensino em particular.  

Tanto o e-learning como o b-learning são modelos de aprendizagem através dos 

quais o estudante pode desenvolver habilidades importantes para a sua vida futura na 

sociedade. Estas habilidades podem incluir: a busca de informação relevante através da 
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rede; o desenvolvimento de critérios para avaliar essa informação; a aplicação da 

informação na elaboração de nova informação e em situações reais; o trabalho em 

equipa, compartilhando e elaborando informação; a toma de decisões, individuais ou em 

grupo, baseadas em diferentes tipos de informação, (Bartolomé, 2004). Os modelos de 

ensino semi-presencial como o caso do blended learning permitem ao estudante o 

desenvolvimento destas competências como parte integrante da sua aprendizagem. O 

que reforça per si o carácter positivo do uso destes modelos. 

 

2.5 O m-learning 
 

Na última década a comunidade académica debruçou-se arduamente sobre o estudo 

epistemológico do m-learning, originando o debate acerca do próprio termo m-learning, 

mobile learning, ou em português, aprendizagem móvel. 

Alguns autores conceptualizam o termo no interior de determinadas categorias, 

centrando-se no tecnocêntrismo (Coll & Monereo, 2008; Geddes, 2004), ou no 

relacionamento próximo com outros modelos de aprendizagem como é o caso do e- 

-learning (Georgiev, Georgieva & Smrikarov, 2004; Tarouco, Fabre, Grando & 

Honrath, 2004), focando-se na melhoria do ensino tradicional (Torrisi-Steel, 2009), 

evidenciando o papel do aluno (Nyiri, 2002) ou a questão da mobilidade (Kukulska- 

-Hume, 2005; O´Malley et al., 2005). 

A conceptualização do m-learning dentro da perspetiva tecnocêntrica é bem 

exemplificada nas palavras de Coll e Monereo e na frase de Geddes:  

 
O m-learning refere-se às modalidades de ensino e aprendizagem que se valem do 

uso de dispositivos móveis (computadores portáteis, agendas electrónicas, telefones 

móveis, tablet PCs, i-Pods, Pocket PCs etc...) e da conectividade sem fios para esta-

belecer comunicações entre os distintos agentes educativos com uma finalidade instru-

tiva (Coll & Monereo, 2008, p. 49).  

 
O m-learning é a aquisição de qualquer tipo de conhecimento ou habilidade através do 

uso de tecnologias móveis em qualquer local, a qualquer hora, resultando numa 

alteração do comportamento (Geddes, 2004, p. 1). 
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Esta ligação aos dispositivos tecnológicos evidenciada por alguns autores é simplifi-

cada por outros, que adoptam como ponto de partida conceitos de sistemas de aprendi-

zagem como o e-learning, facilitando a explicação do termo aqui em discussão  –  o m- 

-learning: 

 
Trata-se de e-learning utilizando dispositivos móveis (Tarouco, et al., 2004, p. 1). 

 
O m-learning faz parte do e-learning e logo parte do d-learning (distance learning) [...]. 

Permite aprender em qualquer lugar a qualquer hora sem conexão física permanente a 

cabos de rede. Isto pode ser conseguido através do uso de dispositivos móveis e 

portáteis como PDA, telemóveis, computadores portáteis e tablets (Georgiev et al., 

2004, p. 28-2).  

 

Ao contrário de Tarouco e Georgieve, Torrisi-Steel estabelece na sua descrição do 

tremo m-learning uma ponte com o ensino tradicional e as suas características: 

 
O m-learning refere-se ao uso integrado de dispositivos móveis no currículo, de forma 

a facilitar a aprendizagem ativa e criadora de significado através da conceção de 

espaços de aprendizagem que se estendem para além das limitações físicas e 

temporais da sala de aula tradicional. Estes espaços de aprendizagem, (espaços de 

aprendizagem móvel) são caracteristicamente dinâmicos, colaborativos e focados nas 

necessidades individuais do aluno no contexto corrente (Torrisi-Steel, 2009, p. 3041). 

 

Nyiri, centra-se no aluno e na dimensão pessoal do sistema de aprendizagem ao 

definir m-learning como “aprendizagem que acontece no decurso da comunicação 

móvel de pessoa-a-pessoa” (p. 5). Já a dimensão de mobilidade sobressai nas descrições 

de O´Malley e Kukulska-Hume: 

 
O m-learning é qualquer tipo de aprendizagem que sucede quando o aprendente não 

está numa localização fixa, pré-determinada, ou a aprendizagem que sucede quando o 

aprendente aproveita oportunidades de aprendizagem oferecidas pelas tecnologias 

móveis (O´Malley et al., 2005, p. 7). 

 
 O m-learning é ao mesmo tempo um conceito novo e um conceito com conotações 

familiares. Preocupa-se com a mobilidade do aluno, no sentido de que os alunos 
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devem estar envolvidos nas atividades educativas sem os constrangimentos de terem 

de desenvolver essa atividade numa localização física limitada (Kukulska-Hume, 2005, 

p. 1). 

 

As vantagens do m-learning são apontadas por alguns autores (Corbeil & Valdes- 

-Corbeil, 2007; Geddes, 2004; Melo, 2010): 

• Aumento da interação entre alunos e professores; 

• Favorecimento da aprendizagem centrada no aluno; 

• Redução de custos (telemóveis são mais baratos que computadores de secretária ou 

portáteis); 

• Suporta a personalização da aprendizagem; 

• Reduz as barreiras culturais e comunicativas, utilizando canais de comunicação do 

agrado do aluno; 

• Habilidade de aceder à informação onde não seria possível sem um dispositivo 

móvel; 

• Possibilidade de contextualizar a aprendizagem. Por exemplo através da localização 

via GSP, a Tate Modern na sua visita multimédia, rastreia a localização dos visitan-

tes do museu e fornece informações adicionais de exposições na sua localização 

exata (a informação que é transmitida é sobreposta ao mundo real, utiliza-se a 

tecnologia de Realidade Aumentada, tratando-se também por consequência de 

augmented-learning); 

• O m-learning permite que a colaboração aconteça, independentemente da localização 

física, em tempo real, incluindo texto, novos media e voz; 

• O mobile learning é atrativo. Attwell e Savill-Smith (2004) comprovaram a 

correlação entre o uso de computadores palmtop e o aumento da motivação dos 

alunos; 

Apesar de todas estas vantagens, o desenvolvimento do mobile learning deve ter em 

conta alguns parâmetros definidos por Herrington, Herrington e Mantei:  

 
1. Relevância real: utilizar o m-learning em contextos autênticos;  

2. Contextos móveis: usar o m-learning em contextos em que os aprendizes se 

    movimentam; 

3. Explorar: assegurar o tempo necessário para a exploração das tecnologias móveis; 



Capítulo 2 | Novas formas de aprender 
	  
	  

	   109 

4. Misturar: combinar o m-learning com tecnologias não móveis; 

5. Espontaneidade: permitir o uso do m-learning de forma não programada; 

6. Em todo o lado: usar o m-learning em espaços de aprendizagem não tradicionais; 

7. Com quem quer que seja: permitir o uso simultaneamente individual e colaborativo; 

8. Affordances: tirar partido das especificidades únicas das tecnologias móveis; 

9. Personalizar: planear o uso dos dispositivos detidos pelos próprios aprendentes; 

10. Mediação: utilizar o m-learning para mediar a construção de conhecimento;  

11. Produção: Recorrer ao m-learning para simultaneamente produzir e consumir/usar 

      conhecimento (Herrington, Herrington & Mantei, 2009, p. 134); 

  

Alguns projetos têm recorrido ao uso do telemóvel para fins educativos é o caso do 

projeto K-Nect34 da empresa Qualcomm que está a ser testado por estudantes do nono 

ano, com dificuldades a matemática, em escolas da Carolina do Norte nos Estados 

Unidos da América. Para além das aulas quotidianas os alunos passaram a receber 

problemas matemáticos via telemóvel (smartphones oferecidos pela Qualcomm com 

acesso à Internet), enviando as respostas para um blog comunitário onde discutem os 

resultados com colegas e professores. 

O projeto Molenet35 fundado pelo Learning and Skills Council, é um dos maiores 

projetos europeus de m-learning, envolve cento e quarenta e sete universidades e trinta 

e sete escolas e funciona desde 2007. 

Em França, o projeto WapEduc36, permite aos alunos do ensino básico e secundário 

fazer a revisão das aulas a partir do telemóvel beneficiando de conselhos pedagógicos. 

Em Portugal, o projeto Geração Móvel “procura incorporar algumas das tecnologias 

móveis (telemóvel e ultra portátil) na aprendizagem individual e colaborativa, elevando 

o potencial criativo dos alunos” (Moura, 2009, p. 14). Outro projeto de m-learning é o 

Quizionarium (Figura 68), um jogo, em forma de quizz, com características que o 

tornam particularmente apelativo para o sistema educativo. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 http://www.projectknect.org/Project%20K-Nect/Home.html Visitado a 29 de setembro de 2012 
35 http://www.molenet.org.uk/ Visitado a 29 de setembro de 2012  
36 http://www.wapeduc.net/ Visitado a 29 de setembro de 2012 
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Figura 68: Interface do Quizionarium (Melo, 2010). 

 

Em março de 2010, a Porto Editora lança os primeiros conteúdos para telemóvel, 

sendo que a primeira coleção disponível foi a resumos mobile, onde os alunos têm 

acesso não só a conteúdos escritos mas também a conteúdo áudio. Entre as obras dispo-

níveis podemos encontrar: Felizmente há luar, Memorial do convento, entre outras.  

Diversos estudos viabilizam a utilização de dispositivos móveis na área da educação. 

Em 2008 um estudo desenvolvido por Junior, Coutinho e Pereira confirmou que apesar 

de 99% da população entrevistada ter telemóvel, apenas metade (48%) tinha conheci-

mento dos usos educativos dos dispositivos móveis, 68% dos entrevistados acreditava 

que os dispositivos móveis possuíam um elevado potencial educativo. Se em 2008 os 

dados relativos ao uso dos telemóveis na área educativa eram estes, com a evolução 

tecnológica e o papel cada vez mais marcante do telemóvel na sociedade, estes valores 

tendem a aumentar. Os smartphones espalham-se hoje, pela comunidade educativa e 

entre os que apoiam a ideia do uso do telemóvel na escola (Castells, 2007; Melo, 2010; 

Moura, 2009; Prensky, 2006) e os que possuem opiniões mais cépticas (Michael, 2010; 

Janet Bass apud Richtel & Stone, 2009) fica a noção de que pelo menos há que ensinar 

os alunos a tirar partido das ferramentas que têm ao seu dispor para aprender. Inúmeras 

são já as ferramentas que desempenharam esse papel no passado, desde o ábaco, 

passando pela calculadora, pelo computador, porque não então o telemóvel?  
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2.6 O augmented-learning 
 

Como verificamos anteriormente grande parte das tecnologias têm sido adaptadas ao 

ensino e dentro da sua época áurea, todas tiveram os seus sucessos, até que a próxima 

tecnologia entra em ação e se modificam os paradigmas. Algumas são mesmo utilizadas 

em conjunto com as demais em busca de uma aprendizagem mais significativa. A 

tecnologia da Realidade Aumentada aponta agora um novo caminho a trilhar e até os 

relatórios de 2010 e 2011 da Horizon afirmam que o seu uso se vai espalhar brevemente 

pelos campus universitários e outros espaços dedicados ao ensino.  

Apesar da Realidade Aumentada não ser um conceito totalmente novo, as inovações 

relacionadas com a melhoria do hardware e software, o aumento da largura de banda, as 

câmaras embutidas em quase todos os equipamentos digitais, os telemóveis com acele-

rómetro e GPS, a possibilidade de utilização através da Web sem recorrer a dispositivos 

específicos e plugins difíceis de encontrar e instalar, tornam-na hoje acessível ao 

público e apelativa para o mundo comercial. Apresentando no campo do ensino uma 

nova possibilidade. Parece então, que se trata de uma afetividade recíproca, uma vez 

que a área da educação foi das primeiras a ser trabalhada com esta tecnologia. Vários 

são já os projetos documentados (Feiner et al., 1993; Lacey, Ryan, Cassidy & Young, 

2007; Liarokapis et al., 2002; McKenzie et al., 2004) e os projetos testados relativa-

mente à efetividade da aprendizagem (Fjeld et al., 2007; Kaufmann & Schmalstieg, 

2003; Kaufman, 2004) 

Para além das características positivas e negativas apontadas ao e-learning, b- 

-learning, m-learning e à aprendizagem através das novas tecnologias o augmented 

learning possui vantagens e desvantagens específicas que têm vindo a ser referidas em 

alguns estudos (Tabela 4). 
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Tabela 4	  	  
Vantagens e desvantagens do augmented learning  

Vantagens Desvantagens 
 
• Facilidade de experimentação; 
 
• Permite situações realísticas de simulação e experimentação; 
 
• O fator motivacional aumenta a participação dos alunos; 
 
• Atribui à aprendizagem um carácter lúdico (potenciando a 

atenção do utilizador durante um maior período de tempo); 
 
• Permite a aprendizagem em contextos impossíveis ou difíceis 

de experienciar na vida real; 
 
• Adaptabilidade ao modo e tempo de aprendizagem do aluno, 

incentivando a aprendizagem individualizada; 
 
• Nova forma de visualização; 
 
• Os alunos observam os efeitos das suas ações 

automaticamente; 
 
• O processo envolve fisicamente o aluno e assemelha-se ao 

trabalho manual muito mais do que as tradicionais operações 
computacionais; 

 
• É estabelecida uma relação espacial entre o corpo do 

utilizador e o tamanho forma e geometria do objeto a três 
dimensões; 

 
• O utilizador nunca perde o contacto com o mundo real; 
 

 

 
•  As expectativas em relação a 

este tipo de interfaces podem 
ser demasiado elevadas; 
 

• Os projetos de Realidade 
Aumentada têm por enquanto 
custos de criação e manutenção 
elevados; 

 
• Ainda está pouco divulgada 

junto das escolas e dos alunos; 
 
• A tecnologia está em constante 

atualização; 
 
• A tecnologia ainda tem 

limitações, que nalguns casos 
podem interferir no processo 
de aprendizagem;  

 
 

(Adaptado de Basogain et. al., 2007; Educause Learning Initiative, 2005; Vantroys & Barbry, 2009; Kaufmann, 2004; 
Mantovani, 2001) 

 

Vantroys e Barbry (2009) consideram que a Realidade Aumentada é uma forma de 

melhorar a aprendizagem, pois incentiva a aprendizagem individual, a nova forma de 

interação permite a manipulação de objetos físicos concretos e para além disso abre 

espaço para transições colaborativas. Com a Realidade Aumentada o potencial e as 

possibilidades de melhorar os ambientes de aprendizagem tradicionais são infinitas 

(Kondo, 2006).  

Para a implementação do augmented learning, considera-se importante a reflexão 

sobre os seguintes aspetos (Mantovani, 2001; Roussos et al., 1999): 
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• Aspetos técnicos – examinar os assuntos relacionados com a usabilidade, interface, 

problemas físicos, hardware e software; 

• Aspetos de orientação – focar a relação entre o utilizador e o ambiente virtual, inclui 

questões como a navegação, a orientação espacial, a imersão, o feedback obtido; 

• O parâmetro afetivo – avalia o envolvimento do utilizador, gostos e confiança 

depositada no ambiente virtual; 

• O aspeto cognitivo – identifica o melhoramento dos conceitos internos do sujeito 

através da experiência de aprendizagem; 

• O aspeto pedagógico – preocupa-se com as técnicas de aprendizagem: como adquirir 

conhecimento de forma eficaz sobre o meio ambiente e os conceitos que estão a ser 

ensinados; 

Este tipo de sistemas de aprendizagem devem ainda ser simples e robustos, ofere-

cendo ao utilizador informação clara e concisa, devem possuir uma forma fácil e efici-

ente de interação entre professor, aluno e o material pedagógico. É também de extrema 

importância que a digitalização do material pedagógico seja cuidadosamente calculada. 

As expectativas em relação a este tipo de sistemas chegam a ultrapassar a barreira 

visual, incluindo outros sentidos para além da visão, como o tacto e o olfacto 

(Liarokapis et al., 2004).  

Alguma da investigação feita na área da aprendizagem multimédia, debruçou-se 

sobre o melhor veículo para transmitir conhecimento em vez de se preocupar com o 

processo cognitivo. É portanto aconselhável que os professores trabalhem com os 

investigadores de forma a explorar como as características relacionadas com a interação 

sem costuras entre o mundo real e virtual, a nova interface com possibilidades tangíveis 

e as novas formas de transição entre o mundo real e o mundo virtual, devem ser aplica-

das no ambiente escolar (Billinghurst, 2002; Muller, Eklund & Sharma, 2005). 

Se no passado o arrebatamento e as suposições levaram à falta de contribuições 

efetivas para a ciência, hoje adverte-se para o facto do augmented learning necessitar de 

vários estudos empíricos (Vantroys & Barbry, 2009). Mudando o foco da investigação 

“dos media como transportadores de métodos para medias e métodos como facilitadores 

da edificação de conhecimento, e da construção de significados por parte dos alunos” 

(Kozma, 1994, p. 13). 
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Apesar de todo o entusiasmo existente em redor da Realidade Aumentada e de todas 

as vantagens que muitos pressupõem que esta traga para o campo educativo, é 

fundamental o esforço e empenho de todos os atores envolvidos no processo de ensino- 

-aprendizagem para que a sua aplicação seja eficaz. É para um desses atores, o designer, 

que anteriormente desdobrámos do vértice, conteúdo, no triângulo do processo de 

ensino-aprendizagem que chamamos a atenção, uma vez que será o objeto de estudo do 

próximo capítulo. 
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Capítulo 3  
 

 O design de informação e o designer 
 

 

A Realidade Aumentada e a aprendizagem através dos novos meios traduzem dois 

dos pontos basilares deste trabalho. O terceiro ponto é, nada mais nada menos, que o 

design de informação. São os vínculos e conexões que este último estabelece com, e 

entre, os elementos anteriores que originam um todo eficaz na sua forma de comunicar e 

ensinar. O design de informação permite a extrapolação das possibilidades criativas e 

comunicativas dos dois domínios, o da tecnologia e o da educação. 

Parece-nos, portanto, primordial a definição do design de informação à luz da sua 

capacidade interdisciplinar e multidisciplinar. Analisar o seu percurso histórico, no 

sentido de percebermos toda a amplitude do termo e a sua evolução perante os contex-

tos sociais, culturais e tecnológicos. Consecutivamente a sua fundamentação como 

agente da aprendizagem e como um sub-vértice do triângulo Professor-aluno- 

-conteúdo, permite-nos analisar as novas considerações que a Realidade Aumentada 

levanta para o campo do design, evidenciando novas preocupações, novas práticas e 

novas competências. 

 

3.1 Design de informação: uma prática interdisciplinar e multimédia 
 

Now is the time to dream.  
(Wurman, 2000, p. x)  

 

No prólogo do livro de Robert Jacobson intitulado Information design, Richard 

Wurman (2000) começa por referir a existência de motores de busca, a personalização e 

a capacidade do ser humano criar, através de novos softwares e hardwares, caminhos 

pessoais transversais à informação. Salientando a capacidade tecnológica que hoje, 

permite à humanidade sonhar com coisas que eram impossíveis há apenas alguns anos 

atrás. Seria expectável que se referisse à importância da linguagem visual e aos primór-

dios do design de informação, aos escribas egípcios, a William Playfair e à criação de 

vários tipos de gráficos, assim como, a Florence Nightingale e à invenção e uso de 
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gráficos estatísticos em relatórios públicos. No entanto isso não acontece, Wurman, fala 

sim na possibilidade da hiperinformação. É exatamente o fluxo permanente de informa-

ção mediática, partilhada a um nível global, que conduziu à mudança do paradigma 

social. Levando à designação da nossa sociedade como, sociedade da informação, aldeia 

global, sociedade do conhecimento, sociedade pós-industrial, sociedade em rede, entre 

outras denominações. Conceitos que refletem acerca desta sociedade imersa em infor-

mação. Uma sociedade que está em colisão com a terceira onda de Alvin Toffler (1980) 

uma onda marcada pela revolução tecnológica, pela comunicação e pela intensa troca de 

informação. Uma sociedade que Marshall McLuhan (1962) metaforizou como “aldeia 

global”, e efetivamente o planeta tornou-se uma aldeia em que é possível comunicar 

com todos os que nela habitam. Uma sociedade da cibercultura correspondente à globa-

lização económica, ao adensamento das redes de comunicação e de transporte, 

formando uma única comunidade global embora desigual e conflituosa. Esta comuni-

dade desenvolve-se juntamente com o crescimento do ciberespaço, um meio de comu-

nicação que surge da conexão de computadores mas também do universo oceânico de 

informação que abriga. (Lévy, 1997). Uma sociedade em rede, na qual os fluxos de 

mensagens e imagens entre as redes constituem o encadeamento básico da estrutura 

social (Castells, 1999). Uma era onde podemos desafiar o tempo e o espaço, onde 

deixamos de ser leitores para passar a ser utilizadores, deixamos de ser só produtores ou 

só consumidores para passar a ser prosumers de conteúdos, temos mais poder sobre a 

informação, sentimo-nos mais envolvidos por ela, precisamos avidamente dela.  

Recorremos ao Google sempre que se levanta uma questão com a certeza que de 

entre os cerca de 589,000,000 resultados estará não uma, mas várias respostas para o 

que procuramos. Recorremos a redes sociais para observarmos a massa social que nos 

envolve, são conhecidos, amigos, associações e instituições de que gostamos, grupos 

aos quais pertencemos, todos debitando informação (textos, imagens vídeos) a uma 

velocidade furiosa. É o jornal gratuito que folheamos enquanto rapidamente observamos 

a sinalética, é o toque do telemóvel assinalando um e-mail recebido, o panfleto à saída 

do cinema, as conversas com as pessoas, o livro que lemos e que comparamos depois 

com o e-book (livro electrónico) no nosso iPad. É a “age of also”37 (Wurman, 2001, p. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Expressão usada por Wurman (2001, p. 3) no livro Information Anxiety 2, descrevendo o fenómeno da adopção de 
várias alternativas. As novas tecnologias não substituem necessariamente as outras, são sim acrescentadas, lemos 
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3) e a mistura de vários tipos de informação advinda de vários média, em diversos 

formatos, em múltiplas linguagens, onde tentamos sempre driblar as barreiras culturais 

para conseguir mais e mais informação que esquecemos por vezes ao fim de dois 

segundos. Esta é nada mais nada menos que a era da hiperinformação. 

No entanto o cérebro humano processa um número limite de informação e desse 

número consciencializa apenas uma pequena parte. Então como conseguimos filtrar 

tanta informação? Escolher a que queremos? Encontrar o nosso caminho? O designer 

como conhecedor dos processos cognitivos e percetivos assume hoje um papel funda-

mental na gestão da complexidade informativa. Transformando data em informação e 

informação em conhecimento que possa ser percebido e utilizado. Horn corrobora esta 

ideia ao definir design de informação como a “arte e a ciência de compor informação 

que possa ser utilizada pelos seres humanos com eficiência e eficácia” (Horn, 2000, p. 

15). Porém, o escopo do design de informação engloba ainda a clarificação e optimiza-

ção de um grande número de informação complexa, a transmissão de informação não 

verbal, o estabelecimento de conexões, o desenho da interação com objetos reais ou 

digitais e a orientação do utilizador em espaços tridimensionais, sejam eles reais ou 

virtuais (Horn, 2000; Visocky O´Grady & Visocky O´Grady, 2008). Tendo sempre em 

conta a densidade de informação, a audiência e o contexto, o designer pondera quais os 

recursos mais adequados a cada caso. Recursos esses que podem ir desde as tabelas, 

gráficos, diagramas, mapas, a documentos para exposições, sinalética, ícones e símbo-

los, ao desenvolvimento de interfaces físicas ou digitais, simulações 3D, websites, 

animações e inclusivamente o desenho de experiências de Realidade Aumentada. 

A necessidade da utilização de todos estes recursos, com vista à obtenção de uma 

comunicação mais clara e adequada ao intricado ecossistema informativo, obrigam o 

designer de informação a adquirir múltiplos conhecimentos, o que vem sublinhar a sua 

capacidade interdisciplinar e multimédia. Visocky O´Grady e Visocky O´Grady subs-

crevem a capacidade interdisciplinar do designer de informação nas seguintes palavras: 

 
O design de informação mistura tipografia, ilustração, estudos de comunicação, 

ergonomia, psicologia, sociologia linguística, ciências da computação de forma a criar 

mensagens concisas e diretas (Visocky O´Grady & Visocky O´Grady, 2008, p. 6). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
livros e e-books, vemos televisão, vídeos no You tube e vemos filmes no cinema, vemos isto e aquilo sem nos 
preocuparmos com o obsoleto queremos ter acesso a tudo.  
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Por seu lado, Twemlow e Lupton, elucidam-nos acerca da capacidade multimédia 

deste profissional: 

 
 Hoje o designer embora possa ser especialista de um meio particular, deve ter em 

conta que cada vez mais os projetos são difundidos através de múltiplos canais 

(Twemlow, 2006, p. 84).  

 

O design tornou-se um empreendimento transmedia à medida que autores e 

produtores criam mundos de personagens, locais, situações e interações que podemos 

encontrar numa grande variedade de produtos. Um jogo pode ter diferentes versões, 

para consola, para computador ou para telemóvel e inclusivamente ser transferido para 

merchandising aparecendo em camisolas, lancheiras e brinquedos de plástico (Lupton, 

2006, p. 24).  

 

Pettersson demonstrou em 2002 a multidisciplinariedade, daquilo que chamou de 

design de mensagens (Figura 69), através de um modelo teórico que apresentava a 

influência e contributo das várias disciplinas para a área do design de mensagens.  

 

          
 

Figura 69: Modelo de design de mensagens. (Adaptado de Pettersson, 2002).  
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À luz das mais recentes disciplinas, novidades tecnológicas e necessidades do utili-

zador refizemos o modelo de Pettersson reorganizando-o (Figura 70). O design de 

informação surge da interseção e integração de várias disciplinas que agrupámos em 

quatro áreas distintas: 

1) Fundamentos da comunicação visual (tipografia, teoria da cor, teoria da Gestalt, 

imagem e forma, grelha, composição, estética, metodologias, hierarquia); 

2) Áreas do design. Estas muitas vezes sobrepõem-se não havendo entre elas uma 

fronteira definida podemos incluir aqui: 

• Design gráfico; 

• Design de interação, definido por Cooper, Reimann e Cronin como: 

 
 O design de produtos interativos digitais, ambientes, sistemas e serviços. Como 

muitas outras disciplinas de design, o design de interação preocupa-se com a forma. 

Contudo e em primeiro lugar o seu foco recai sobre algo que as tradicionais disciplinas 

do design não exploram: o design do comportamento [.. ] A sua principal preocupação 

está relacionada com a satisfação das necessidades e desejos das pessoas que vão 

interagir com um produto ou serviço. (Cooper et al., 2007, p. xxviii);  

 

• Design de experiências que supõem “a criação e sincronização de elementos que 

afectam a experiência do utilizador, tendo a intenção de influenciar a sua perceção e 

comportamento” (Unger & Chandler, 2009, p. 3), ou de acordo com as palavras de 

Shedroff: 

 
A criação de experiências bem sucedidas em qualquer meio. Tendo em consideração o 

design nas três dimensões, ao longo do tempo, os cinco sentidos, a interatividade, o 

cliente, o significado, e o contexto emocional. O design de experiências não é só 

meramente o desenho de páginas Web ou de outro qualquer meio interativo o design 

de experiências pode ser em qualquer meio, incluindo instalações, material impresso, 

serviços, eventos entre outros (Shedroff, 2013, para.6); 

 

•  Design instrucional, “o processo através do qual a educação é melhorada através da 

análise das necessidades dos estudantes e o sistemático desenvolvimento de materiais 

de aprendizagem. (IDO, 2013, para.1)”; 

• Design de interfaces; 



Design para Realidade Aumentada: um estudo em contexto educativo  
 
	  

	  120 

• Web design; 

As particularidades de cada uma destas áreas podem ser fundamentais na construção de 

qualquer tipo de projeto de design de informação; 

3) Disciplinas autónomas ao design (ciências da computação, linguística, sociologia, 

psicologia da perceção, ergonomia, teoria da informação, pedagogia, estudo dos 

media, ciências da comunicação, jornalismo); 

4) Novas tecnologias e meios de comunicação (Imprensa, Cinema, Televisão, Internet, 

Telemóveis e outros gadgets (Mobile), Realidade Aumentada); 

Estas quatro áreas distintas são balizadas pela investigação, e pela consciência que o 

designer tem do contexto e da audiência. 

 

 
 
Figura 70: Modelo interdisciplinar do design de informação. (Fonte própria).  

 

O design de informação evoluiu de uma atitude interdisciplinar. As personalidades 

que influenciaram o campo advinham de várias áreas do conhecimento distintas 

(Schuller, 2007). Essa interdisciplinaridade mantêm-se viva, e pode ser resumida na 

máxima de Tufte (2009), é necessário utilizar: “whatever it takes” (min.42:58). Ou seja, 

o designer deve utilizar o que for preciso, expandindo as suas capacidades, de forma a 

assegurar-se que o conceito é claramente compreendido, que a tarefa é realizada ou que 
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a meta seja atingida. As palavras de Papaneck parecem levar-nos ainda mais longe 

referindo que “é nos limites e na interceção das várias tecnologias e disciplinas que 

novas descobertas são feitas” (Papanek, 2009, p. 323). 

 

3.2 O Contributo do design de informação – síntese evolutiva. 
 

Compreender a fundo o design de informação implica inevitavelmente compreender 

a sua génese e o seu processo evolutivo. Essa compreensão passa também pela consci-

encialização das principais inovações e do seu impacto na sociedade e na prática do 

design de informação. 

Comecemos então por um facto: a necessidade de apreender e representar de uma 

forma visual é intrínseca ao ser humano. Assim sendo, através da informação visual, 

ideias, experiências, modos de vida, foram comunicados, recordados, simbolizados e 

preservados. A informação visual constitui um testemunho que a efemeridade da pala-

vra falada não permitia até há alguns anos atrás. A linguagem visual é utilizada desde a 

pré-história como forma de expressão, sendo, por isso, o registo mais antigo da história 

humana (Dondis, 2007). As primeiras marcas gráficas encontradas em África têm mais 

de duzentos mil anos de idade. No entanto, grande parte das marcas, pinturas em caver-

nas (Figura 71) e petróglifos (Figura 72) (sinais ou figuras simples entalhados ou 

arranhados nas superfícies das rochas) que se encontraram em todo o mundo, são 

atribuídas ao período compreendido entre o paleolítico superior e o neolítico (3500 a.C.- 

4000 a.C.). Os desenhos pré-históricos denotam um alto nível de observação e memória 

e tinham como objetivo os registos de eventos importantes, a educação dos mais jovens, 

a transmissão de informação e fins mágicos de interligação com o sobrenatural. 
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  Figura 71: Pintura rupestre em Lascaux (15000 –        
  10000 a.C.) (Meggs & Purvis, 2009). 

Figura 72: Petróglifo na Galiza 38.  

 

Estas primeiras representações evoluíram portanto em dois sentidos: em primeiro 

lugar foram o início da arte figurativa, em segundo formaram a base da escrita. O artista 

do paleolítico desenvolveu uma tendência para a simplificação e para a estilização ao 

ponto de alguns petróglifos se assemelharem a letras (Meggs & Purvis, 2009). 

Esta primeira forma de comunicação não verbal, criada pelo Homem pré-histórico 

evoluiu posteriormente até à escrita cuneiforme suméria. Os sumérios pretendiam 

inicialmente registar quantidades de alimentos e trocas de bens e faziam-no através de 

pictogramas. Este sistema de registo visual passou por várias evoluções ao longo dos 

séculos (Figura 73), como é o caso da mudança do material riscador, que deixa de ser 

um estilete de madeira que era arrastado ao longo de uma tabuleta de argila, para passar 

a ser um estilete pontiagudo triangular (em forma de cunha) que pressionava a argila. 

Esta mudança vem alterar radicalmente as característica da escrita que se torna mais 

abstrata dando origem à escrita cuneiforme (Figura 74). 

 

 
Figura 73: Evolução da escrita suméria. Os símbolos 
pictográficos rodaram e tornaram-se mais abstratos 39.  

Figura 74: Escrita cuneiforme 40.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  38	  	  Imagem retirada de http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Petroglyphe_galice.jpg em 3 de maio de 2012 	  
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Paradoxalmente, os egípcios mantiveram a sua escrita pictográfica durante quase três 

milénios e meio, era uma escrita de elevada complexidade constituída por pictogramas, 

ideogramas e elementos fonéticos (Mandel, 1992). Os hieróglifos eram utilizados para 

documentos históricos e comerciais, poesia, mitos e épicos (Meggs & Purvis, 2009;). 

Tanto a escrita cuneiforme como a escrita hieroglífica evoluíram até à escrita que 

usamos hoje em dia num longuíssimo processo de aperfeiçoamento e adaptação. 

Nunca mais a linguagem visual saiu do nosso quotidiano. Através dela começámos a 

compreender as relações espaciais dos percursos urbanos. O mapa da cidade de 

Çatalhöyük no sul da Turquia (Figura 75) e o mapa da cidade de Nipur (Figura 76), 

sublinham justamente a necessidade do ser humano se relacionar com o espaço envol-

vente, compreendendo-o e sistematizando-o.  

 

 
Figura 75: Um dos mapas mais antigos conhecidos pelo 
homem, representando a cidade de Çatalhöyük no sul da 
Turquia e o seu vulcão em erupção (6200 a.C.) 41. 

Figura 76: Mapa da cidade de Nipur considerado 
o primeiro exemplo da cartografia moderna, 
utiliza orientação, notação e escala. (Baghdad – 
1300 d.C) 42. 

 

Também o recurso à linguagem visual auxiliou a perceção de relações complexas. 

Ao observar o primeiro registo gráfico de variáveis (Figura 77) apercebemo-nos 

claramente que a transferência da informação verbal ou oral para uma plataforma visual, 

diminuía o esforço cognitivo, amplificando facilmente a perceção de determinado 

assunto que se tornava assim acessível para um leque maior de pessoas. Esta 

necessidade de compreender situações para lá da sua altura e do seu olhar, impeliu o ser 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Imagem adaptada e retirada de http://ilovetypography.com/2010/08/07/where-does-the-alphabet-come-from/ em  
   5 de abril de 2011 
40 Imagem retirada de http://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/ em 5 de abril de 2011	  
41 Imagem retirada de https://digitalhumanities.stanford.edu/çatalhöyük-living-archive-0/ em 7 de abril de 2014 
42 Imagem retirada de http://www.bookofjoe.com/2008/04/nippur-babyloni.html em 3 de janeiro de 2013	  
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humano para a sistematização de informação, obrigando-o a fazer escolhas sobre a 

importância da mesma, tendo em conta o seu propósito.  

Deixámos de conhecer apenas o espaço urbano para passarmos a conhecer as 

fronteiras do mundo, os seus mares e países através de uma única plataforma visual, 

fácil de consultar e possível de observar num todo, nasceu aquilo que hoje conhecemos 

como mapa (Figura 78). A cartografia assume-se portanto, como uma das mais antigas 

formas de design de informação.  

 

 
Figura 77: O primeiro registo gráfico de variáveis  – posição 
do sol, da lua e dos planetas ao longo do ano (950 d.C.) 43. 

Figura 78: Mapa baseado nas descrições do livro 
Geographia de Ptolomeu (séc. XV d.C.) 44.  

 

O texto e a imagem usufruíram ao longo da história de uma relação intrínseca que 

podemos observar nos manuscritos iluminados de cariz religioso e em obras de carácter 

científico. Os cadernos de Leonardo da Vinci são exemplo disso, pejados de desenhos 

anatómicos e de representações detalhadas das suas ideias e invenções. Leonardo é 

claramente um dos percursores da comunicação verbo-visual moderna e da ilustração 

científica (Pettersson, 2002).  

As quantidades cada vez maiores de informação e o acréscimo da sua complexidade 

promoveram a criação de novas formas de expressão para facilitar a visualização dos 

dados. William Playfair’s apresenta-se nesta época como uma figura de proa do design 

de informação, o engenheiro e economista político, acreditava que a imagem era mais 

fácil de entender do que a palavra escrita. Com a invenção dos gráficos de barras 

(Figura 79) e dos gráficos circulares (Figura 80), conseguiu comunicar dados estatísti-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Imagem retirada de http://data-art.net/resources/history_of_vis.php em 4 de janeiro de 2013 	  
44 Imagem retirada de http://www.bl.uk/learning/artimages/maphist/minds/ptolemysmap/ptolemy.html em 3 de 
janeiro de 2013  
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cos que convencionalmente eram apresentados em tabelas extremamente difíceis de 

visualizar e entender. 

 

 
Figura 79: Gráfico de barras que representa a relação entre  
o preço do trigo e os salários de trabalho (1786 d.C) 45. 

Figura 80: Gráficos circulares (Visocky O´Grady & 
Visocky O´Grady, 2008).  

 

Vários gráficos, diagramas e mapas passaram a ser incluídos em relatórios e publica-

ções científicas, estabelecendo relações, descrevendo fenómenos ou representando 

teorias e ideias. Alguns descreviam fenómenos físicos como os de Michael Faraday 

(Figura 81) que retratavam forças magnéticas. Outros representavam perdas de guerra 

(Figura 82) como o gráfico estatístico de Charles Minard de 1961, considerado por 

Eduard Tufte (2006) como o gráfico estatístico mais bem desenhado do mundo. Nele 

podemos identificar seis variáveis distintas e os princípios fundamentais do design ana-

lítico (Tufte, 2006):  

1) A comparação apropriada e inteligente;  

2) A demonstração de causalidade utilizando mecanismos, estruturas e explicações;  

3) Utilização de mais do que duas variáveis;  

4) Integração de provas, como palavras e números;  

5) Integração de documentação através de um título adequado, legendas e inclusão de 

fontes da informação de forma a corroborar a validade da mesma; 

6) Escolha de conteúdo e utilização de informação adequada; 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Imagem retirada de http://data-art.net/resources/history_of_vis.php em 4 de Janeiro de 2013	  
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Figura 81: Diagrama de um íman e 
das suas forças magnéticas (1820 
d.C) 46. 

 Figura 82: Gráfico de Charles Minard representando o número de homens 
do exército de Napoleão durante a invasão russa em 1812. É visível o 
tamanho do exército, a latitude e a longitude, a direção, a localização do 
exercito em determinadas datas e a temperatura (1968 d.C) (Tufte, 2006). 

 

Outros gráficos, representavam dados relativos a questões de saúde pública, exemplo 

disso é o mapa da cólera de Jonh Snow, de 1854, que apesar da causa da epidemia ainda 

não ser conhecida, representava a relação entre os casos de cólera relatados na cidade de 

Londres e a sua proximidade com as bombas de água incitando ao estabelecimento de 

uma relação causal. Anos mais tarde, Florence Nightingale, também utilizou o poder 

persuasivo dos gráficos para representar as suas teorias e recomendações acerca da 

higiene nos hospitais militares. 

No final dos anos 20 do séc. XX, a atenção recai sobre o uso de recursos visuais na 

prática pedagógica. Otto Neurath, com a ajuda de Gerd Arntz, cria o projeto ISOTYPE 

(International System of Typographic Picture Education). Este projeto tinha como 

objetivo a criação de uma linguagem visual internacional (Figura 83) que permitisse a 

apresentação de dados socioeconómicos complexos através de símbolos fáceis de 

compreender (uma das técnicas consistia na mostra de valores numéricos mediante a 

utilização de diferentes quantidades de símbolos). Segundo Neurath (1936), o uso das 

regras do sistema ISOTYPE iriam modificar por completo a forma de ensinar. Foram 

criadas mais de 1.000 imagens diferentes e as respetivas regras de utilização do sistema 

na tentativa de manter uma aplicação coerente. Os princípios estilísticos do projeto 

ISOTYPE continuam a ser os mesmos dos pictogramas internacionais atuais (Lupton & 

Miller, 1996). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Imagem retirada de http://www.datavis.ca/milestones/em 9 de fevereiro de 2012  
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Figura 83: Gráficos do sistema ISOTYPE (Neurath, 1936).  

 

O Sistema ISOTYPE abriu a porta para o desenvolvimento de linguagem visual que 

pudesse ser acessível e compreendida pelo público em geral. Um dos mais relevantes 

exemplos práticos é a conceção dos mapas do metro. Em 1933, Harry Beck, redesenhou 

o mapa do metro de Londres (Figura 84 e 85) e percebeu que os passageiros não 

precisavam de saber onde as estações estavam localizadas fisicamente, precisavam sim, 

de entender as conexões e a ordem das estações. A simplificação do mapa e a 

eliminação das conotações geográficas tornou-o mais fácil de utilizar e por isso mais 

percetível. Esta técnica é hoje utilizada em diversos mapas de transportes por todo o 

mundo.  

 

 
Figura 84: Mapa do metro de Londres (1932) 47. Figura 85: Mapa do metro de Londres redesenhado 

por Harry Beck (1933) 47.  

 

Com o passar do tempo, a consciencialização da importância do conhecimento do 

público–alvo foi-se assumindo como uma fase integrante da prática projetual no campo 

do design de informação. Os projetos de sinalética para os Jogos Olímpicos, onde o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Imagens retiradas de http://homepage.ntlworld.com/clivebillson/tube/tube.html em 15 de junho de 2012 	  
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estudo da audiência foi encarado como um desafio pelas várias equipas que os 

integraram, exemplificam bem esta questão. O problema que se colocava é que a 

audiência provinha de todas as zonas do globo e percebia diferentes linguagens 

(verbais). Daí que em 1936, surge “em contexto olímpico aquilo que se pode considerar 

como a primeira grande tentativa de representação dos desportos através de símbolos” 

(Rosa, 2010, p. 14).  

Mais tarde nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972, o designer alemão Otl Aicher 

apresentou um sistema de pictogramas no qual todos os elementos foram desenhados 

segundo uma grelha matemática. O trabalho de Otl Aicher teve um grande impacto no 

universo dos criativos e do público em geral. Esta nova metodologia de conceção de 

pictogramas utilizando um método sistémico tornou-se um marco incontornável para 

todos os designers (Rosa, 2010). O uso dos pictogramas, inspirados inicialmente no 

projeto ISOTYPE, têm vindo a ser reutilizados, redesenhados e refinados (Figura 86). 

 

 
 
Figura 86: Pictogramas dos Jogos Olímpicos (Rosa, 2010). 

 

Como verificámos a informação visual, era até esta altura, de natureza estática e os 

seus observadores tinham um papel passivo. No entanto, os dois designers americanos 

Charles e Ray Eames, modificaram o paradigma. A exposição que desenvolveram para 

a IBM em 1961 Mathematica: A world of Numbers and Beyond (Figura 87) permitiu- 

-lhes criar um conjunto de dispositivos gráficos e interativos que podiam ser 

manipulados pelo utilizador. A exposição continha seis unidades interativas que 

incidiam sobre os conceitos: mecânica celeste; faixa de Moebius; probabilidade; 

topologia; superfícies mínimas; projeção geométrica e multiplicação. Cada uma destas 

seis unidades possuía um botão que ao ser pressionado pelo visitante despoletava 

diferentes ações. Por exemplo, na unidade de probabilidade 30.000 bolas de plástico 
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caiam através de um labirinto de duzentas estacas de aço, formando aleatoriamente a 

curva do sino clássico. Hoje esses conceitos experimentais permanecem nos mais 

variados museus contemporâneos e expandiram-se a temáticas e locais mais comerciais. 

Mais tarde, o surgimento do computador e da linguagem digital trouxe novos supor-

tes para a transmissão de informação e novas formas de interagir com ela. Muriel 

Cooper, cofundadora do MIT Media Lab juntamente com Nicholas Negroponte, ajudou 

a emoldurar a experiência digital contemporânea. Investigando a relação do design 

gráfico com a tecnologia e colocando em ação o workshop de linguagem visual (1978) 

que unia designers, programadores e cientistas computacionais que num espírito de 

colaboração e experimentação delinearam muitos dos ambientes digitais e interativos 

que hoje nos rodeiam (Figura 88). Para ela tratava-se de um novo domínio do design 

gráfico. Na conversa com Lupton (1994, para.4), Muriel Cooper indica que este novo 

domínio possui “incríveis características que passavam pelo dinamismo em tempo real, 

a interatividade, a maleabilidade, a possibilidade de aprendizagem e adaptação ao utili-

zador ou a uma outra informação, ou a qualquer outro conjunto de relações”. Uma das 

mais bem sucedidas interfaces criadas no workshop de linguagem visual foi apresentada 

em 1994 na conferência Technology Entertainment and Design (TED). A interface era 

constituída por um conjunto de paisagens de informação tridimensionais onde o rato do 

utilizador navegava através de texto organizado em três dimensões, dando origem a 

espaços complexos, não lineares e com múltiplas hierarquias. Aqui o utilizador e não o 

designer controlavam a sequência e o significado dos conteúdos (Reinfurt, 2007). 

 

 
Figura 87: Exposição Interativa Mathematica: A world of 
Numbers and Beyond Charles e Ray Eames (1961) 48. 

Figura 88: Projeto desenvolvido no workshop de 
linguagem visual. Financial Viewpoints, de Lisa 
Strausfeld (1995) (Visocky O´Grady & Visocky 
O´Grady, 2008).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Imagens retiradas de http://www.exhibitfiles.org/mathematica em 16 de junho de 2012  



Design para Realidade Aumentada: um estudo em contexto educativo  
 
	  

	  130 

Mais de uma década depois do primeiro workshop de linguagem visual a proposta de 

Tim Berners-Lee acerca da conexão através de hipertexto para partilha rápida de infor-

mação levou à criação do primeiro browser, editor, servidor e primeira página Web. A 

World Wide Web veio modificar o mundo da informação tal como o conhecíamos, 

dando origem à atual sociedade da informação ou sociedade em rede. Esta metamorfose 

digital trouxe:  

a) O acesso a uma quantidade colossal de informação; 

b) Informação cada vez mais complexa; 

c) Desenvolvimento de softwares que permitem a qualquer pessoa fazer gráficos e 

apresentar informação visual; 

d) Novos métodos e suportes para apresentar informação (animação, interação, 

Realidade Virtual, Realidade Aumentada); 

e) Necessidade de criação de algoritmos para perceber e estabelecer relações entre 

quantidades enormes de informação, o trabalho de Jer Thorp é um exemplo disso 

(Thorp, 2011);  

A síntese acima descrita permite-nos distinguir diversas possibilidades para 

apresentação de informação, com propósitos, audiências e suportes distintos. Como 

verificámos, vários são aqueles, que advindos das mais diversas áreas, se interessaram 

pela apresentação visual da informação, as suas ideias inovadoras modificaram para 

sempre a face do design de informação. Neste sentido, e tendo em consideração a 

temática deste trabalho consideramos que devemos seguir, por ora, dois núcleos que nos 

permitam aprofundar o estudo do design de informação na área educativa: percebendo 

primeiramente as mudanças no sistema de ensino português e em seguida organizando 

cronologicamente e analisando a utilização do design de informação nos diversos 

materiais pedagógicos portugueses. 

 

3.3 O design de informação como agente da aprendizagem nos 
ambientes educativos em Portugal: do analógico ao digital. 

 

A aplicação do design de informação aos ambientes educativos tem sofrido 

progressos em paralelo com a própria evolução do material pedagógico. Estes têm 

evoluído tendo em conta, os modelos de ensino/aprendizagem e o desenvolvimento 
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tecnológico. Constituindo-se como um espelho da cultura e da sociedade de onde 

emergem. Daí que seja impossível falar do design de informação nos ambientes 

educativos sem antes perceber as mudanças do próprio sistema de ensino. 

Em Portugal, a primeira metade do século XX é fortemente marcada pela ditadura. 

Neste período a escola articula-se ao regime e os materiais pedagógicos existentes 

limitavam-se ao manual escolar. Neste contexto, o manual estruturava-se em função dos 

princípios e valores demarcados pelo estado, que tinha decretado o livro único. Até os 

compêndios gramaticais e outros livros auxiliares eram expressamente proibidos dentro 

das salas de aula. Segundo Magalhães (1999) o manual constituiu-se, nesta altura, como 

uma antropologia, uma visão total e organizada sobre o mundo. Neste período os auto-

res de livros escolares enviaram à assembleia nacional um abaixo-assinado onde denun-

ciavam que o livro único quando adoptado por um período longo, tem como efeito 

imediato uma paragem inevitável da evolução dos processos pedagógicos, que devem 

ser constantemente renovados e melhorados (Matos, 2000). Era notória a austeridade, a 

falta de liberdade e a desvalorização do espírito crítico no processo de ensino- 

-aprendizagem.  

O fim do regime ditatorial permite a abolição definitiva do livro único. A democrati-

zação do ensino reflete-se na proliferação dos manuais escolares (Moreira, Pontes, Pires 

& Teixeira, 2006; Pinto, 2003) e dos restantes materiais auxiliares para ação educativa. 

Depois do longo período de paragem, as editoras começam a criar manuais escolares e 

auxiliares para todas as disciplinas e para todos os níveis de ensino. O próprio modelo 

de ensino-aprendizagem é modificado. Portugal começa a experienciar a liberdade, 

chegam os estudos científicos das novas teorias da aprendizagem, e do funcionamento 

cerebral desenvolvidos noutros países. Desde os comportamentalistas como Skinner que 

baseado nas teorias Pavlovianas, defende que para atingir os objetivos, os educadores 

devem desenvolver um programa curricular que vise a exposição da matéria e a prática 

relacionada com a matéria, que inclua feedback e incentivos (Skinner,1953; 

Skinner,1954; Skinner, 1986). Passando pelas teorias cognitivas de aprendizagem e por 

Piaget (1952) que afirmava que a criança deveria continuamente reconstruir o seu pró-

prio conhecimento através da reflexão ativa dos objetos e dos acontecimentos, até que 

eventualmente atingisse uma perspetiva adulta. Piaget, identificava assim, o papel ativo 

da criança no seu próprio desenvolvimento cognitivo. Até às teorias sociais de aprendi-
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zagem onde Lev Vygotsky (1991, 1930), pai do construtivismo, postulou uma das mais 

originais teorias da aprendizagem (Gilanni, 2003) que explica como os fatores sociais, 

tendo a linguagem como principal ferramenta, podem ajudar o desenvolvimento cogni-

tivo. Na sua teoria o papel do aluno passa de passivo para colaborativo e posteriormente 

ativo, consoante o desenvolvimento do estudante.  

Verificam-se reestruturações dos programas curriculares, que visam a inserção de 

algumas destas teorias e a adaptação às tecnologias e novas técnicas de ensino- 

-aprendizagem: o incentivo ao uso de práticas laboratoriais, o uso do retroprojetor e dos 

acetatos, dos slides, das cassetes de áudio e de vídeo. Na última década observa-se o 

recurso ao computador e às novas tecnologias da informação e da comunicação em sala 

de aula, assim como, a utilização de plataformas de e-learning e b-learning. A aprendi-

zagem através da Web é hoje um ato trivial nas sociedades desenvolvidas. A própria 

literacia digital, entendida como a detenção de um conjunto de recursos básicos de 

manipulação das tecnologias da informação e da comunicação, tem-se constituído como 

um elemento de progressiva integração nos programas escolares do ensino básico e 

secundário ao longo dos últimos anos (Almeida, Delicado & Alves, 2008).  

Com a democratização dos computadores e da Internet as editoras começam a 

apostar nos produtos educativos digitais, inicialmente os produtos auxiliares (como os 

CD-ROMs) representavam um segmento próprio, posteriormente esses produtos passam 

a fazer parte do manual escolar. Algumas editoras lançam ainda, websites e plataformas 

de e-learning como é o caso da escola virtual ou da infopédia. Além das editoras, as es-

colas começam a utilizar plataformas de e-learning generalistas como o Moodle ou a 

Blackboard, os professores e os alunos tornam-se prosumers (consumidores e produto-

res) dos seus próprios produtos.  

Deparámo-nos mais recentemente com a disponibilização de conteúdos educativos 

digitais para suportes móveis (a Porto Editora lançou resumos de obras portuguesas para 

telemóvel). Surgem dispositivos destinados unicamente à leitura de e-books os 

designados e-readers (leitores eletrónicos) como é o caso do Kindle ou do Kobo que 

têm como vantagens a possibilidade de incluir num único dispositivo inúmeros livros 

sem o transtorno do transporte e do peso. Os tablets vêm mais tarde modificar a forma 

de ler, interagir e aceder à Internet, a sua forma de utilização intuitiva tem feito deles o 

dispositivo de eleição de muitas crianças. O aluno pode hoje, aprender em qualquer 
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local, a qualquer hora, derrubando as barreiras temporais e espaciais. O processo de 

ensino-aprendizagem deixa de estar confinado à sala de aula para que os cidadãos, 

possam cada vez mais, aprender em qualquer lugar do mundo. Em 2012, a Porto Editora 

aposta numa plataforma (eWook) que permite ler livros digitais em vários dispositivos 

sem a preocupação do formato dos mesmos e facilitando a entrada de todas as editoras 

portuguesas, pequenas, médias ou grandes, para a realidade do livro electrónico. 

Lançam ainda uma coleção de e-manuais ou seja, manuais escolares em versão digital, 

cuja diferença de preço em relação à versão impressa é quatro vezes inferior (Laxmidas, 

2012). No entanto, apesar destes manuais serem digitais não exploram de todo as 

características do meio: a multimedialidade, a hipertextualidade e a interatividade. 

A evolução do material pedagógico resultante dos aspetos que descrevemos 

anteriormente e a cada vez maior quantidade de informação, reflete a necessidade do 

envolvimento do design e do designer na cadeia produtiva desses mesmos materiais. Tal 

e qual como a tecnologia e os processos de ensino-aprendizagem que sofreram uma 

evolução, o próprio designer tem vindo a adaptar-se à ininterrupta onda de informação, 

aos novos materiais e às novas formas de passar informação e de aceder a ela. 

As manifestações gráficas ao longo da história da humanidade passaram por diversos 

estágios até chegar à forma atual do livro. O livro tem assumido um papel 

preponderante no sistema educativo, através dele a humanidade comunicou, aprendeu, e 

pensou. O livro continuará a existir como principal elemento pedagógico dentro da sala 

de aula. Mas, sobre que forma? Será o livro suficiente para enfrentarmos o frenético 

ritmo informativo? É impossível prever, mas também, impossível ignorar as vantagens 

das novas tecnologias. Encontramo-nos hoje na terceira das três grandes revoluções 

apontadas por Chartier (1999) revolução essa que visa a transferência do livro impresso 

para o livro eletrónico. Chartier (1999) compara a revolução virtual com as outras 

revoluções por que passou a história do livro: Do texto manuscrito em rolo de 

pergaminho para o códice; do códice ao livro impresso e do livro impresso ao 

eletrónico.  

Tentaremos então perceber que modificações marcantes ocorreram ao longo do 

tempo no design dos materiais pedagógicos, fazendo uma resenha através do estudo dos 

manuais de ciências naturais do 2º ciclo de escolaridade, desde 1975 até à atualidade. 

Esta escolha deve-se ao facto desta disciplina e deste ciclo escolar constituírem a base 
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do estudo empírico desta investigação. Para além disso, os manuais escolares da disci-

plina de ciências naturais são apontados no estudo de Carvalho (2010) como os preferi-

dos dos alunos (37%) e as razões para essa preferência deve-se essencialmente às 

imagens. A necessidade de uma grande quantidade de imagens infográficas e esquemá-

ticas necessárias para o entendimento das questões anatómicas, funcionais e percetivas, 

admite o design de informação como um aliado da aprendizagem. 

No ano de 1975 a Livraria Sá da Costa lança o manual Ciências da Natureza 1 

(Figura 89) da autoria de Rómulo de Carvalho. O manual possui indicação do designer 

que desenvolveu a capa (Sebastião Rodrigues) e da cedência das fotografias (por parte 

do professor doutor Carlos Teixeira da Faculdade de Ciências de Lisboa). A maioria das 

fotografias utilizadas são a preto e branco. O livro tem apenas seis infografias, que utili-

zam o máximo de duas cores, o azul e o preto. Denota-se algum cuidado com o alinha-

mento e com o respeito pela grelha que neste caso é de duas colunas. Em relação à 

tipografia utiliza-se sempre o mesmo tipo de letra diferenciada pelo tamanho, peso, 

caixa alta ou baixa e uso de duas cores o preto e o azul. Não são utilizados ícones nem 

separadores temáticos. 

 

Figura 89: Manual, Ciências da Natureza 1. Autor: Rómulo de Carvalho. Livraria Sá da Costa (1975).  
 

Em 1981, a Básica Editora lança o livro Estudando os Seres Vivos (Figura 90) de 

Bernardete Norte. Nele denota-se o recurso ao monocromatismo, e a ilustrações em 

detrimento da fotografia. Destacando-se a pouca preocupação em relação à uniformiza-

ção da linguagem gráfica das ilustrações. No layout são visíveis as dificuldades técnicas 

da edição gráfica, percetíveis na negligência do alinhamento das imagens, no entanto, o 

espaço em branco é valorizado. A pouca gramagem do papel permite visualizar a 

impressão no verso das folhas diminuindo a legibilidade. Em relação à tipografia, é 
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utilizado sempre o mesmo tipo de letra, recorrendo apenas à utilização do bold para 

diferenciar títulos e frases importantes. O itálico é utilizado em algumas legendas, sendo 

que noutras essa utilização é descurada. Não há nenhuma referência à autoria das ilus-

trações nem à autoria da capa. A edição é de 10 000 exemplares. 

 

Figura 90: Manual, Estudando os Seres Vivos. Autor: Bernardete Norte. Básica Editora (1981).  
 

No mesmo ano a Porto Editora lança o manual Ciências da Natureza para o 2º ciclo 

preparatório da autoria de Magda Botelho, Catarina Loureiro e Júlio Loureiro (Figura 

91). Em relação à nossa escolha anterior, observamos aqui uma clara evolução técnica 

relativamente ao uso da cor. No entanto são encontradas inúmeras falhas de alinha-

mento relacionadas por um lado com o processo de impressão e por outro com o layout 

do livro. A grelha base do layout é quebrada algumas vezes perdendo-se a noção de 

continuidade gráfica e negligenciando as margens. Em relação à tipografia denota-se 

uma preocupação na diferenciação dos títulos com recurso a outro tipo de letra, a outra 

cor, ao bold ou ao aumento do tamanho da letra. A diferenciação dos subtítulos faz-se 

através do uso do bold, nos sub-subtítulos recorre à caixa alta. Também ao longo do 

texto se observa o uso do bold e do itálico. É visível alguma dificuldade na colocação 

das legendas, recorrendo a elementos de indicação, como é o caso das setas, para ligar a 

legenda à imagem correta. Algumas ilustrações relativas ao mesmo tema seguem a 

mesma linguagem gráfica. Denota-se um aumento do uso da infografia, sendo que, o 

livro possui mais de cinquenta infografias, no entanto, em algumas delas as conotações 

de cor foram negligenciadas. Esta edição teve vinte e um mil exemplares. O livro faz 

ainda referência à colaboração artística do pintor Valentim Malheiro. 
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Figura 91: Manual, Ciências da Natureza. Autor: Magda Botelho, Catarina Loureiro e Júlio Loureiro. Porto Editora 

(1981).  

 

Quatro anos mais tarde surge o programa Aldus PageMaker 1.0 considerado o 

primeiro programa de edição electrónica e vem revolucionar a industria editorial. Esta 

mudança tecnológica na forma de desenhar e projetar livros parece acontecer uns anos 

mais tarde nos manuais escolares portugueses. No manual O Homem e a Vida de 1987 

(Figura 92), cujos autores são Catarina Peralta e Maria Calhau, aparece já indicação da 

coordenação gráfica (Luís Barros) dos ilustradores (J. Madureira, M. José Almeida) do 

autor das fotografias (Teófilo Rego) e do autor da capa (Alfredo Barros). A tipografia é 

utilizada neste manual com vista à motivação e não há legibilidade, a utilização de 

vários tipos de letra é constante o que por vezes dificulta a leitura. As dificuldades com 

os alinhamentos permanecem. No entanto, as legendas das imagens possuem agora um 

número para uma melhor identificação ao longo do texto. As infografias apropriam-se 

do manual, sendo que são visíveis mais de setenta infografias, elaboradas tendo em 

conta as conotações de cor. São incluídos separadores temáticos ilustrados. A ilustração 

utilizada neste manual recorre muitas vezes à personificação dos elementos naturais e 

ao humor, notando-se claramente uma tendência para a infantilização. 

 

Figura 92: Manual, O Homem e a Vida. Autor: Catarina Peralta e Maria Calhau. Porto Editora (1987). 



Capítulo 3 | O design de informação e o designer 
	  
	  

	   137 

A escolha do próximo elemento deste estudo, recai sobre o manual de 1991, 

Investigar e Aprender a Vida (Figura 93), mais uma vez da Porto Editora. Com quatro 

anos de diferença em relação à nossa escolha anterior, nele percebemos uma melhoria 

muito significativa da qualidade do papel, da capa, do miolo do livro e da qualidade da 

impressão. Como sabemos o processo de offset sofre melhorias e os programas de 

edição digitais irrompem pelas editoras. Por volta deste período, nasce a primeira edição 

do Adobe Photoshop, do CorelDraw e do Macromedia Freehand. Em relação à tipogra-

fia, na mesma página encontramos três tipos de letra diferentes, um para títulos e notas, 

outro para o texto, e outro para as indicações das ilustrações. Recorre-se ainda à caixa 

alta, ao bold, ao itálico e ao aumento do espaço entre letras. A confusão tipográfica e a 

falta de espaço em branco dificulta a legibilidade.  

 

Figura 93: Manual, Investigar e Aprender a Vida. Autor: Catarina Peralta e Maria Calhau. Porto Editora (1991). 

 

Dois anos mais tarde, e com inclusão do novo programa curricular o manual da Porto 

Editora (Figura 94) demonstra melhorias significativa, no layout da página, na marcação 

dos diferentes capítulos e na uniformização da linguagem gráfica de todas as ilustra-

ções. A letra é claramente aumentada e é utilizado apenas um tipo de letra, sem patilha. 

Recorre-se à caixa alta para demarcar os capítulos, e aumenta-se o tipo para diferenciar 

os títulos. O bold é utilizado para os títulos das atividades. Surgem caixas de cor para 

diferenciar áreas dentro da própria página. 
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Figura 94: Manual, Ciências da Natureza. Autor: Marina Moutinho, Hermínia Moreira e Aprígio Rocha. Porto 

Editora (1993).  
 

O ano de 1995, marca a edição do Windows95 em português. Os resultados não se 

fazem esperar e uma área até então inexistente, como as aplicações multimédia, ganha 

fôlego para iniciar a corrida da produção de software português.  

Neste mesmo ano é editado aquele que habitualmente é reconhecido como o primeiro 

produto multimédia português: o CD-ROM Bibliografia Nacional Portuguesa editado 

pelo Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. A Porto Editora e a Texto Editora 

avançam com os primeiros dicionários de língua portuguesa. 

A escolha seguinte desta resenha remete para o manual Vida ao Máximo de 1997, 

(Figura 95). Em relação aos manuais anteriores este é claramente aumentado, a área de 

impressão aumenta e as margens deixam de existir, procurando ocupar-se todo o 

espaço. O manual carrega-se de ilustrações, infografias e fotografias, as caixas de várias 

cores e vários formatos impedem a inclusão do espaço em branco e o descanso do olhar. 

São utilizados ícones para secções particulares e os elementos infantilizadores são 

constantes. O tipo de letra apenas muda de cor, de peso, de tamanho e recorre ao itálico 

em algumas situações. Por vezes a inclusão de texto sobre determinados fundos dificulta 

a leitura e a relação forma/fundo deixa de funcionar. 
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Figura 95: Manual, A vida é o máximo. Autor: Mário Freitas, Jorge Lima e Isabel Portugal. Porto Editora (1997). 

 

Neste mesmo ano é editada a primeira versão da Diciopédia, a enciclopédia multi-

média da Porto Editora, uma enciclopédia multimédia que conjuga num suporte único 

uma coleção de dicionários e de conteúdos enciclopédicos. A Texto Editora opta por 

uma abordagem mais especializada e lança no mercado o primeiro Atlas Universal e 

mais tarde no mesmo ano a Enciclopédia Universal Multimédia. 

A Porto Editora lança o CD-ROM Eu Aprendo Ciências da Natureza para o 6ºano 

(Figura 96). Tratava-se de um auxiliar digital da aprendizagem, que dispunha de seis 

secções principais sendo elas: Animações e Vídeo; Explorar; Laboratório; Jogos; Mais;  

e Palavra por Palavra. Podiam-se visualizar imagens estáticas, vídeos, animações, 

conteúdos programáticos, jogos e glossários.  

 

Figura 96: CD-ROM, Eu aprendo Ciências da Natureza, 6º ano. Porto Editora (1997). 

 

A pixelização era visível nas imagens e no tipo de letra. Fazia-se utilização de dife-

rentes tipos de letra e de linhas de contorno o que dificultava a leitura. A imagem 

gráfica era demasiado infantil. A continuidade entre os ecrãs era negligenciada e o 

modo de navegação pouco percetível e incoerente. As animações eram rudimentares e 

irrealistas. Os conteúdos multimédia e os textos referentes a esse conteúdo apareciam 
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em secções separadas, não havendo uma interligação dos mesmos. Denotava-se o início 

da exploração da linguagem digital e das suas possibilidades comunicativas e 

tecnológicas. O designer depara-se com novas necessidades advindas das possibilidades 

que o mundo digital admite. Novas perguntas surgiam, nomeadamente, como combinar 

conteúdos como o som, a imagem, a animação, a infografia e o texto? Como tornar 

estes ambientes motivadores? Como transmitir a informação no mundo digital? Será 

que se devem utilizar as mesmas regras que no material impresso?  

A busca pela inovação tecnológica leva a Texto Editora em 1999 a optar por um 

novo suporte para a Edição de Luxo da sua Enciclopédia Universal. Esse novo suporte 

era o DVD, iniciou-se aqui um processo de migração dos produtos multimédia para este 

formato. A concorrente Porto Editora começa a adotar o mesmo suporte para a edição 

da Diciopédia, embora mantendo em paralelo a opção do produto em múltiplos CD- 

-ROMs. 

A popularização destes suportes faz com que os manuais escolares passem a trazer 

com eles CD-ROMs de oferta. É o caso dos livros Biovida e Bioterra da Porto Editora 

de 2000 e 2005 (Figura 97) que para além disso trazem transparências (o que reporta 

aos primórdios da Realidade Aumentada e fomenta a descoberta uma vez que sobrepo-

mos imagens virtuais, acetatos, sobre imagens reais, fotografias). Verifica-se uma 

grande profusão icónica, uma organização da grelha e preocupação com os alinhamen-

tos. Separação clara entre o conteúdo principal e o conteúdo secundário recorrendo para 

isso a mudanças cromáticas. O livro foi dividido em duas partes por questões relaciona-

das com o peso. 

 

Figura 97: Manual, Bioterra. Autor: Lucinda Motta, Maria dos Anjos Viana e Emídio Isaías. Porto Editora (2005). 
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Também em 2005 a Texto Editores lança o CD-ROM O Sapo Ajuda Ciências da 

Natureza (Figura 98). Verificamos uma grande mudança em relação à versão de CD- 

-ROM descrita anteriormente. Melhoria da qualidade das imagens. Melhoria da usabili-

dade. Definição de ícones para o sistema de navegação permitindo a perceção e a 

distinção das áreas existentes. Interligação entre texto, imagem e vídeo explorando a 

multimedialidade. Homogeneidade entre páginas, cromática e tipográfica. A infantiliza-

ção deste recurso pedagógico permanece.  

 

 
Figura 98: CD-ROM, O Sapo Ajuda Ciências da Natureza, 6º ano. Texto Editora (2005). 

 

Dados relativos ao período compreendido entre 1995 e 2005 demonstram que o 

ponto alto da produção portuguesa de software se dá em 2003 (Figura 99). Apontamos o 

acentuado decréscimo de produção em 2005 ao facto das evoluções tecnológicas, eco-

nómicas e sociais permitir a migração dos conteúdos dos CD-ROMs para a Web. 

 

 
Figura 99: Software produzido em Portugal de 1995-2005. Adaptado da Exame Informática (Exame Informática, 

n.d.). 
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A Porto Editora faz esta transição para a Web e lança em 2005 a Escola Virtual 

(Figura 100 e 101), uma plataforma de e-learning que apresenta os conteúdos progra-

máticos de cada uma das disciplinas escolares, recorrendo a recursos multimédia e 

interativos. Os manuais escolares passam também a trazer ícones que permitem a indi-

cação de uso desta plataforma para saber mais sobre determinado assunto. No início a 

plataforma tinha problemas de usabilidade, e falta de coerência gráfica ao nível do 

sistema de navegação, do layout das páginas e também das ilustrações.  

 

 
Figura 100: Escola Virtual. Porto Editora (2005). 

 

A plataforma é posteriormente modificada (Figura 101) e corrige alguns dos erros 

cometidos anteriormente. Ao nível gráfico há uma melhor organização do espaço, um 

cuidado com a homogeneidade da estrutura e das ilustrações, o que vem resultar numa 

melhor usabilidade. A qualidade dos conteúdos e o uso de algumas características do 

meio como a multimedialidade e a interatividade vêm incorporar mais dinamismo.  

A plataforma para o 6º ano da disciplina de ciências naturais mantem-se igual desde 

2010. Apesar de funcionar de uma forma independente do manual escolar deveria ser 

dada alguma atenção à inexistente ligação gráfica entre os dois elementos. A utilização 

de uma arquitetura linear onde o aluno é obrigado a navegar nas páginas seguindo uma 

sequência pré-definida, parecida com a tradicional estrutura do livro, pode ser uma boa 

escolha se o assunto pedagógico abordado necessitar de uma aprendizagem passo a 

passo (Gillani, 2003) no entanto não são exploradas as vantagens que a hipertextuali-

dade admite.  
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Figura 101: Escola Virtual. Porto Editora (2010-2013). 

 

As escolas e as universidades começaram a utilizar plataformas de e-learning como o 

moodle e a blackboard. Plataformas pré-desenhadas desajustadas das necessidades dos 

seus utilizadores e que serviam essencialmente para transmitir notícias ou para inclusão 

de PDF´s. A sua utilização como uma verdadeira plataforma de aprendizagem com 

conteúdos de diversas tipologias, com comunicação síncrona e assíncrona ficou aquém 

do esperado. Em 2010, a Porto Editora lança também os primeiro conteúdos educativos 

para telemóvel, um conjunto de resumos de obras literárias em áudio. 

Em todos estes produtos (manuais escolares, CD-ROMs, plataformas de e-learning e 

m-learning) a colaboração do design de informação é fundamental. A sua integração e 

influência na cadeia conceptual e produtiva destes objetos é visível e foi sendo 

amplificada ao longo dos últimos trinta e nove anos. Mas terá sido o suficiente? A 

resposta a esta questão não se limita a um sim ou a um não.  

No que diz respeito aos materiais impressos e ao seu processo de produção, a busca 

pelo esclarecimento conduz-nos à opinião de Henrique Cayatte em Carvalho (2010) de 

onde apreendemos que o manual escolar é desenvolvido por uma equipa, no entanto ele 

não é feito em equipa, ou seja, há pouco ou nenhum contato entre os designers, 

ilustradores e os autores do manual. O coordenador editorial dirige o projeto e o autor 

acompanha os resultados do projeto de design através dele. Para algumas editoras como 

a Santillana a intervenção do designer dá-se aquando da definição do layout, paginação 

e finalização, noutras como a LeYa, o designer começa a intervir desde o início do 

projeto. As imagens contidas nos manuais são encomendadas aos técnicos das editoras 

(ilustradores, que muitas vezes fazem ilustração e infografia e responsáveis de 

fotografia) e são escolhidas pelos autores e pelos editores, na maioria das vezes o 

designer tem pouco peso nessa escolha. Assim sendo, o designer constrói um modelo 
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baseado no que lhe é pedido pela editora, sem contactar ou conhecer o público a quem 

se destina o manual. Durante o processo de elaboração do manual escolar o aluno nunca 

é ouvido por parte das editoras e os protótipos não são testados (Carvalho, 2010). Isto 

obviamente vem colocar em causa a capacidade pedagógica destes produtos. Por um 

lado, porque não conseguimos perceber o que o público-alvo necessita e o que resulta 

melhor em termos de aprendizagem, apesar de todos os estudos feitos em redor do tema, 

cada geração é uma geração e o teste do protótipo seria fundamental para melhorar estes 

objetos. Por outro, a necessidade da redução de custos, o intuito de agilizar a produção e 

a repetição de outros manuais com base no seu sucesso no mercado, obriga a omissão 

de passos importantes, que podem ser relevantes para o carácter pedagógico do próprio 

manual. Se o aluno não visualizar, ler e compreender as imagens e o texto, não percebe 

a mensagem. A consciência da importância do designer na construção do manual 

escolar tem vindo a crescer, no entanto, o próprio processo editorial da construção do 

manual, asfixia os designers e o seu trabalho. 

Em termos formais, o manual escolar evoluiu de forma positiva na qualidade e uni-

formidade das imagens utilizadas e na forma de navegação do manual. A navegação 

tem vindo a ser complementada pela inclusão de elementos gráficos como os ícones e 

os separadores, cores associadas a determinados temas ou atividades e localização de 

notas nas margens laterais. As questões negativas estão relacionadas com a cada vez 

maior quantidade de informação decorrente da modificação dos programas escolares. O 

que implica que o manual tenha crescido em texto e imagens, contudo, o espaço em 

branco não cresceu proporcionalmente o que vem levantar bastantes dificuldades de 

legibilidade. Segundo o estudo feito por Carvalho (2010) a maioria dos manuais escola-

res portugueses do 2º ciclo do ensino básico, possuí uma percentagem de imagens por 

página que ultrapassa o indicado pelos especialistas. Algumas imagens são colocadas no 

manual sem se auferir a sua função pedagógica, banalizando a sua utilização e reti-

rando-lhe a sua capacidade informativa. Isto é ainda mais preocupante quando as 

próprias legendas não são suficientemente explícitas. Verificamos por tanto, que nem 

sempre os princípios e regras de design são seguidas no desenvolvimento do manual 

escolar. Para além disso, se observarmos os manuais aqui apresentados é notória uma 

transversalidade gráfica na maioria dos manuais escolares, sendo que todos eles são 
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muito semelhantes. O que nos leva a concluir que a criatividade, a originalidade e a ino-

vação não são particularmente importantes para as editoras destes materiais.  

No que diz respeito aos materiais digitais, parece-nos que é dada ao designer uma 

maior liberdade no desenvolvimento e elaboração dos mesmos. Esta liberdade poderá 

ser representativa:  

a) do menor custo inerente à produção destes recursos (não é necessária a dependência 

da gráfica, os custos com papel, tintas etc); 

b) da facilidade de atualização destes materiais (no caso da Web, basta modificar um fi-

cheiro e enviar posteriormente para o servidor); 

c) do facto do conservadorismo das editoras não ser tão evidente para este tipo de 

materiais digitais, por um lado por falta de conhecimento em relação aos mesmos e 

por outro, porque essa não é a sua principal fonte de rendimento; 

Esta flexibilidade que os materiais pedagógicos digitais admitem, resulta numa prá-

tica projetual que nos parece mais adequada e próxima dos métodos de design. Sem ter 

em conta somente os limites orçamentais que obrigam muitas vezes a condensar a 

informação seja ela textual ou imagética. O designer pode nos materiais digitais: 

• Escolher a quantidade de informação que coloca no campo visual, escolher a sua 

relevância e o local onde esta será inserida; 

• Sem preocupações ligadas aos custos dos materiais há uma melhor proporção entre o 

espaço ocupado pela informação e o espaço em branco o que resulta numa melhor 

legibilidade; 

• Fazer um design centrado no utilizador. As plataformas digitais têm sido testadas em 

relação à satisfação de alunos e professores, os resultados desses estudos tem servido 

de base para atualizações dos sistemas (Observatório dos Recursos Educativos, n.d); 

Sem as amarras dos custos de produção é dado ao designer um pouco mais de 

liberdade para elaborar materiais digitais. Parece-nos, no entanto, que todo o processo 

produtivo dos materiais pedagógicos é ainda, no nosso país, mais balizado pelas leis do 

mercado do que pelas questões pedagógicas e de aprendizagem. Sem uma voz ativa por 

parte do designer, do professor e dos alunos, colocamos em risco as verdadeiras 

valências pedagógicas tanto do manual escolar como de qualquer outro material 

educativo. Para além disso a interligação entre estes agentes é fundamental para que 

possamos construir novos produtos, mais significativos, recorrendo às mais diversas 
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tecnologias. Como verificámos a análise aqui elaborada deixa vislumbrar um futuro 

onde se amplifica o papel do design de informação como agente da aprendizagem e 

onde a utilização das novas tecnologias parece ser fundamental. Esta premissa 

encaminha-nos para a análise do suporte específico da Realidade Aumentada no campo 

do design e para as questões que aí se levantam. 

 

3.4 Realidade Aumentada. Novo meio. Novo Suporte. Novas 
considerações. Um designer mais completo?  

  

A tecnologia de Realidade Aumentada 

chegou a um nível “suficientemente bom”; 

cabe agora aos designers aproximar a tec-

nologia das massas de forma significativa. 
(Inbar, 2013, para.4) 

 

A Realidade Aumentada é já considerada o oitavo meio de massas, (Craig, 2013; 

Thomas Alt em Wolde & Virki, 2012) no entanto, sabemos que esta formalização vai 

depender da sua insinuação dentro da própria cultura de massas. Para o design de 

informação, esta possibilidade que a Realidade Aumentada acarreta – deixar de ser uma 

tecnologia para passar a ser um meio – torna-a extremamente aliciante. Por um lado 

porque a intervenção do designer será fundamental para que a metamorfose aconteça, só 

através do design conseguiremos tornar a tecnologia mais significativa e próxima do ser 

humano, indo de encontro às várias vozes que já se levantam nesse sentido (Inbar, 2013; 

Papagiannis, 2011; Papagiannis, 2013). Por outro lado, porque a transformação da 

Realidade Aumentada num meio, implica a necessidade de criar e refletir novos 

paradigmas estéticos, gráficos e de interação que vão influenciar novas gerações. E por 

fim, porque a Realidade Aumentada torna-se um suporte original para o trabalho do 

designer. 

Como meio, a Realidade Aumentada é compreendida como um “mediador de ideias 

entre humanos e computadores, humanos e humanos, e computadores e humanos” 

(Craig, 2013, p. 1). E afirmando-se como um meio e não apenas como mera tecnologia 

pode ser utilizada para provocar emoções, contar histórias, documentar momentos e 
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eventos e criar experiências inesquecíveis. Para que estes objetivos se cumpram a inter-

venção do designer será indispensável.  

A Realidade Aumentada, apresenta-se então, aos nossos olhos como uma folha em 

branco à espera de intervenção não só de ordem tecnológica mas principalmente de 

intervenção de natureza criativa, conceptual, estética e funcional. Há a possibilidade de 

formar novas convenções e desenvolver uma nova linguagem, própria deste meio. 

Diríamos que é um momento único que permite a cada designer tornar-se um pioneiro. 

Muito à semelhança do que aconteceu com a Internet, onde nomes como Jacob Nielsen 

e Donald Norman fundaram as bases da usabilidade. Ou o caso de Hillman Curtis, cujo 

espírito futurista, permitiu transformar a Internet numa plataforma multimédia onde 

sons, vídeos, texto, imagens e animações coexistem, Curtis confessou que “a razão para 

fazer design para os novos meios é simples – Para subtilmente e rapidamente mudar o 

mundo” (Vitello, 2012, p. B8). Outro exemplo é Luke Turner, que criou em 1998 um 

dos primeiros websites onde os menus não se restringiam a uma área especifica do ecrã 

mas integravam-se com o todo, a utilização de objetos tridimensionais sobressaía e 

destacava-se entre os demais websites criados com texto e colunas baseadas em tabelas 

de HTML e tendo um layout muito semelhante ao dos meios impressos como os jornais 

e as revistas. Destacamos ainda outros nomes como o de Eric Jordan e Martin Hughes. 

Eric Jordan fez em 2001, aquele que foi considerado o site em Adobe Flash mais 

influente da década. Martin Hughes, transferiu para o ecrã elementos analógicos que 

podiam ser animados (da caixa de um CD, ao maço de cigarros). Estes, de entre tantos 

outros, ajudaram a construíram as bases estéticas da Web. No cinema o mesmo 

fenómeno é notório, novos modelos estéticos e novos estilos surgiram da exploração de 

várias mentes criativas. Como o caso de Georges Méliès e a representação da ilusão 

(iniciando o que hoje conhecemos como efeitos especiais). Stanley Kubrick e a 

perspetiva de um só ponto, Quentin Tarantino e a preferência pelo plano contrapicado e 

Wes Anderson e a utilização do plano picado. Confirmamos, assim, que a estética 

sempre esteve ligada ao estudo dos media.  

Walter Benjamin (1992) no seu ensaio A obra de arte na era da sua reprodutibili-

dade técnica argumenta que a fotografia e o cinema estavam a mudar a forma como a 

cultura era percebida, em todo o mundo. Mcluhan (1964) segue a mesma linha de 

pensamento e extrapola esta ideia quando escreve Os meios de comunicação como 
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extensões do homem. Aqui defende a tese de que a tecnologia da imprensa levou o ser 

humano a categorizar o mundo de determinada maneira, da mesma forma que a televi-

são estaria a incutir mudanças percetuais fundamentais. A tecnologia tem modificado a 

nossa forma de percecionar e inclusivamente pensar, acreditamos no entanto, que isto se 

deve em grande parte às novas linguagem estéticas que cada novo meio permitiu abor-

dar. Identificamos aqui uma espécie de ciclo onde o surgimento de uma nova tecnologia 

leva à criação da sua linguagem estética e a criação da linguagem estética leva por sua 

vez ao uso dessa mesma tecnologia pelo ser humano, o que induz a mudanças percetivas 

e conceptuais. Convocando as palavras de Victor Papaneck: 

 
O derradeiro trabalho do design é transformar o ambiente e as ferramentas do ser 

humano e por extensão transformar o próprio homem (Papaneck, 2009, p. 28). 

 

No que diz respeito à Realidade Aumentada, a sua profusão e a sua linguagem 

estética, tem inclusivamente influenciado os meios tradicionais, tal como acontece nos 

mupis da LEGO e da National Geographic Channel HD, onde as imagens impressas se 

sobrepõem ao mundo real (Figura 102). Também a junção da Realidade Aumentada 

com a televisão é visível na proposta da InAiR, que utiliza várias camadas de 

informação advinda da Web. 

 

Figura 102: Mupis LEGO e National Geographic Channel HD 49. 
 

Inclusivamente verificamos que tem sido preferida em detrimento das anteriores 

opções de visualização. Foi o que se passou com a interface da PlayStation 4 elaborada 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Imagens retiradas de http://www.3lemon.es/los-3-limones-de-la-semana-4/ e http://www.dragteam.info/ em 12 de  
   outubro de 2013 
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totalmente em Realidade Aumentada. Observamos, assim, que o efeito de cada novo 

meio é sempre a soma dos efeitos dos meios que o precederam (Mcluhan, 1964). Cada 

novo meio, possui no entanto, características singulares que o diferenciam dos demais e 

por isso mesmo não podemos tratar estes sistemas como os anteriores. Nilsson e 

Johansson (2006) confirmam inclusivamente a incongruência de conceber projetos de 

Realidade Aumentada dentro dos mesmos moldes das tradicionais interfaces gráficas. 

Assumimos que a atual fase de desenvolvimento incita a uma procura da identificação e 

edificação das suas características, assim como, ao estabelecimento de novas formas de 

utilização. Tal como aconteceu com outros meios anteriores os primeiros projetos que 

conectaram o campo do design com a Realidade Aumentada partiram do princípio que 

se tratava de uma interface gráfica comum. Todavia tendo em conta o seu estádio de 

desenvolvimento, podemos já apontar algumas das suas características dentro do 

vocabulário do design: 

a) Personalização dos conteúdos em relação ao utilizador; 

b) Contextualização dos conteúdos em relação ao meio ambiente; 

c) Ao contrário do design modernista do século XX que proclama a integração 

visualmente unificada entre os elementos. Com a Realidade Aumentada nem sempre 

o campo visual possui uma linguagem gráfica coerente, pois são integrados no 

mesmo espaço imagens advindas do real e do virtual (Bolter, Engberg, & MacIntyre, 

2013); 

d) Alguns conteúdos partilhados advém de uma perspetiva única do utilizador (é o seu 

ponto de vista que vemos numa fotografia ou num vídeo); 

e) O ponto de vista do utilizador interfere na visualização; 

f) A Realidade Aumentada é um meio maioritariamente baseado na visão, no entanto o 

ser humano tem uma forma de interagir com diferentes meios, vê televisão, lê um 

livro, ouve rádio, no caso da Realidade Aumentada o ser humano experimenta-a 

(Craig, 2013) ; 

g) Se a Web 2.0 já pressupunha a criação de um ambiente audiovisual com a ilusão da 

aproximação da realidade, a Realidade Aumentada dá um passo à frente e faz da 

realidade parte integrante da interface; 

h) As interfaces são transparentes e mais intuitivas; 

i) Uso da transparência acentuando ainda mais a ampla visão do real; 
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Todas estas características devem ser encaradas como uma possibilidade e não como 

um entrave. A Realidade Aumentada é referenciada pelo Icograda design education 

manifesto de 2011 como uma das tecnologias emergentes que vai ampliar a forma como 

os designers comunicam, uma vez que se assume como um suporte de comunicação. 

Seguindo as sugestões do Manifesto (Bennett & Vulpinari, 2011, p9) “o designer deve 

adaptar-se à mudança tecnológica com facilidade, dominando novas formas de visuali-

zar e comunicar conceitos através de diferentes medias e de novos materiais.” Assim, 

consideramos que o designer deve ter em conta as seguintes questões ao trabalhar no 

âmbito da Realidade Aumentada:  

a) Os projetos de Realidade Aumentada implicam um conhecimento interdisciplinar; 

b) O designer deve definir o tipo de tecnologias e dispositivos a usar;  

c) Por vezes há a necessidade de estabelecer limites temporais de utilização dos siste-

mas, tendo em conta o dispositivo de visualização utilizado, prevenindo a fadiga do 

utilizador; 

d) O designer tem a possibilidade de reinventar a relação texto-imagem, e a relação 

som-movimento; 

e) O designer deve ter em conta a possibilidade de controlar, ou não, o meio ambiente. 

Por exemplo a utilização de uma aplicação durante a noite vai ter implicações na 

perceção visual do utilizador, uma imagem noturna é mais escura que uma imagem 

diurna o que implica que os elementos virtuais devem estar preparados para estas 

mudanças; 

f) Devem ser tidas em conta as possibilidades de sincronização com outros dispositivos 

e outros softwares; 

 
Hoje o lema é menos informação, mais integração. Já não é suficiente desenhar o 

software perfeito. O mercado quer saber como ele se vai integrar com os outros pro-

gramas. Isto obriga os criadores de software a fazer mais testes de compatibilidade e 

obriga-os a seguir determinados standards. A Internet conectou todos os aspetos da 

nossa vida, como tal estamos sugestionados por uma visão de total comunicação, não 

apenas entre humanos mas também entre os nossos aparelhos, desde torradeiras a 

PDA´s. Queremos que tudo se conecte para que a informação seja sintetizada e sem-

pre atualizada (Wurman, 2001, p. 10). 
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g) Devido à novidade destes sistemas o designer deve incluir na interface ou no produto 

(caso de livros aumentados) instruções de utilização; 

h) O designer deve ponderar uma abordagem que apelidámos de hiper-responsiva. Este 

novo conceito é baseado na abordagem de Web design designada de responsive web 

design cunhada por Ethan Marcotte em 2010. Refere-se à capacidade de um website 

se adaptar a diferentes dispositivos, providenciando uma excelente experiência de 

navegação e serve-nos aqui de base a novas considerações. Uma vez que no caso da 

Realidade Aumentada não está em causa apenas a adaptação a diferentes dispositivos 

de visualização, a interface e o layout devem ser adaptáveis a elementos físicos, tem-

porais, fatores de proximidade, distância, orientação, posição e até inclusivamente o 

estado de espírito do utilizador; 

Estas novas considerações demonstram que estamos, senão perante um novo tipo de 

designer, certamente perante um designer mais completo. Que tem de compreender 

novos conceitos, manipular novos elementos e novos conhecimentos e ainda perceber 

um novo conjunto de relações, sempre em constante mutação.  

Num futuro próximo acreditamos que as interfaces hápticas, as interfaces gestuais, o 

point of view trazido pelo Google Glass e inclusivamente por lentes de contacto com 

Realidade Aumentada vai permitir ainda mais possibilidades. Sendo que tanto a área do 

design como a área da Realidade Aumentada vão beneficiar da união destes dois 

saberes. Novos desafios se levantam e as palavras de Bonsiepe fazem-nos refletir acerca 

da capacidade de cada designer os abraçar:  

 
Com os novos meios muitos desafios são colocados aos designers, que exigem certas 

faculdades intelectuais, como o domínio da linguagem escrita e conceitos básicos de 

programação. Não sei, no entanto, se isto está a ser bem encarado. O design, assim, 

pode ser uma profissão em extinção, porque pode ser, que outros profissionais estejam 

mais capacitados para assumir estes desafios (Bonsiepe in Macarena, 2005, para.16). 

 

Ao contrário de Bonsiepe acreditamos que as novas gerações de designers estão a 

preparar-se para estes desafios, fazendo mais investigação, experimentando os novos 

meios e procurando informação que os ajudem a enfrentar profissionalmente os tempos 

vindouros. Nos próximos capítulos vamos também nós partir em busca de informação 

tentando aproximar o vocabulário do design do campo de ação da Realidade Aumentada 
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através da análise de dois polos: por um lado as questões relacionadas com os conteúdos 

e por outros as questões relacionadas com as interfaces utilizadas nestes sistemas. 

 



Capítulo 4 | Os conteúdos 
	  

	   153 

Capítulo 4  
 

Os conteúdos 
 

 

Tal como acontece em qualquer outro meio, o objetivo de um sistema de Realidade 

Aumentada é transmitir uma mensagem, essa mensagem pode chegar ao utilizador a 

partir de diversos conteúdos do mundo físico ou do mundo virtual, como o texto, a ima-

gem estática ou em movimento, as animações ou o vídeo, com os quais o utilizador 

pode interagir. São estes conteúdos que tornam qualquer sistema de Realidade 

Aumentada importante e interessante para quem o experimenta, sem eles a Realidade 

Aumentada não passa de um tecnologia sem um propósito definido. Independentemente 

do nível de interesse que cada conteúdo só por si capta do utilizador é na relação 

simbiótica entre meio e conteúdos que se estabelece verdadeiro significado. Se o conte-

údo tirar total vantagem das características do meio torna-se singular. No entanto, para 

que este processo ocorra é necessário um reconhecimento dessas características. O 

trespasse de conteúdos entre um meio e outro, é uma mera fraude, pois o seu resultado 

está longe de ser o esperado. Foi isso que aconteceu no início da Web onde os websites 

de notícias eram feitos à semelhança de um jornal impresso sem explorarem as caracte-

rísticas de hipertextualidade, multimedialidade e interatividade do novo meio. Obteve- 

-se o desinteresse por parte dos leitores uma vez que os conteúdos não estavam 

ajustados ao meio, tornando-se de difícil legibilidade e acessibilidade.  

A Realidade Aumentada também se encontra numa fase de desenvolvimento, 

exploração e adaptação, semelhante ao retratado nas linhas acima e por isso mesmo 

ainda é difícil visualizar o futuro do cenário de atuação, as suas características e todas as 

formas possíveis de disponibilizar, processar e até sentir a informação. No entanto, 

sabemos de antemão, que diferentes tipos de conteúdos, consoante os seus propósitos, 

são mais indicados que outros para apresentar diferentes tipos de informação. O facto 

do conteúdo em Realidade Aumentada poder sofrer transfigurações com a passagem do 

tempo e com a movimentação do utilizador no espaço, torna o seu desenvolvimento 

mais aliciante e cheio de novas possibilidades. Possibilidades essas que inevitavelmente 

nos encaminharão em direção a uma característica única dos conteúdos em Realidade 

Aumentada – a contextualização. A longo prazo, parece-nos que a adaptação dos 
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conteúdos ao meio dependerá, da exploração por parte do designer, da evolução 

tecnológica e da forma como o ser humano vai interagir com os sistemas de Realidade 

Aumentada. Este capítulo estabelece os propósitos que os conteúdos podem assumir 

nestes sistemas e a clarificação dos mesmos. Analisando sempre que possível as 

relações intrínsecas às tipologias do conteúdo, à Realidade Aumentada e ao ensino. 

 

 4.1 Propósitos e especificidades do conteúdo para Realidade 
Aumentada 

 

A utilização de um determinado conteúdo em Realidade Aumentada implica o 

estabelecimento de prós e contras que nos permitam identificar o tipo de conteúdo mais 

indicado para comunicar uma mensagem. Este processo não é diferente do que acontece 

em vários outros meios, no entanto cada um deles incita à ponderação das suas caracte-

rísticas específicas. A intenção com que utilizamos cada conteúdo está diretamente 

relacionada com o tipo de mensagem, a quantidade de informação que queremos 

transmitir e o tipo de resposta que pretendemos obter. Nas palavras de Craig (2013), 

“diferentes representações são apropriadas para comunicar diferentes tipos de informa-

ção, para diferentes tipos de propósitos” (p. 153). Para cada assunto ou tipo de mensa-

gem podemos utilizar um ou mais tipos de conteúdos diferentes. Os tipos de conteúdos 

utilizados até ao momento em aplicações de Realidade Aumentada podem ser arruma-

dos em três secções: conteúdos visuais estáticos, a duas ou três dimensões, aqui se 

incluem os objetos tridimensionais, as imagens e o texto; conteúdos visuais em 

movimento, a duas ou três dimensões, onde podemos incluir as animações e o vídeo; e 

conteúdos que apelam aos restantes sentidos como a audição, o tacto, o olfato e o gosto. 

Para que a escolha do tipo de conteúdos utilizados em aplicações de Realidade 

Aumentada seja consciente e o seu planeamento e desenvolvimento eficaz no campo do 

ensino, é fundamental perceber que a aprendizagem humana é balizada pelas duas 

memórias centrais: a memória de longo prazo e a memória de trabalho. A memória de 

trabalho tem uma capacidade muito limitada, mas ao mesmo tempo é o centro de todo o 

pensamento consciente e da aprendizagem. O desafio é optimizar a sua capacidade e 

torná-la completamente dedicada ao processo de aprendizagem. Em contraste a 

memória de longo prazo tem uma grande capacidade mas é inerte. Como tal, quando é 
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necessário evocar conhecimentos, estes devem ser recuperados da memória de longo 

prazo e devem ser processados pela memória de trabalho. O planeamento dos conteúdos 

deve ter em atenção esta arquitetura da mente humana, devendo os mesmos ser 

projetados para: a) ajudar os aprendizes a focar a sua atenção no que é importante; b) 

despertar o conhecimento prévio através da recuperação de factos da memória de longo, 

prazo para a memória de trabalho; c) evitar a sobrecarga da memória de trabalho, 

fazendo com que a sua capacidade limitada seja dedicada aos processos de 

aprendizagem; d) construir modelos mentais na memória de longo prazo; e) motivar os 

alunos a atingir os seus objetivos de aprendizagem (Clark & Lyons, 2011). Ao nível 

educativo os conteúdos podem servir para demonstrar procedimentos e processos, 

esclarecer conceitos, explicar teorias, factos e princípios, contar histórias e até simular 

situações. Consoante estes propósitos, o tipo de ensino, o tipo de alunos e as diretrizes 

acima descritas, assim o designer, pode intencionalmente representar de forma 

figurativa ou de forma abstrata, de forma realista ou distanciando-se da realidade e 

aproximando-se do campo da imaginação. 

Os processos aqui descritos são análogos a diversos meios, no entanto, uma atenção 

redobrada sobre as características de cada um, incita à ponderação de diversas possibili-

dades de utilização. Uma das mais importantes características dos conteúdos em 

Realidade Aumentada é a contextualização. A possibilidade fornecida por este novo 

meio de apresentar e manipular a informação de forma contextual torna-o único entre os 

demais e assume-se também como uma vantagem para a área educativa. Atentemos nas 

palavras de Balsam: 

 
Toda a aprendizagem ocorre num contexto. A aprendizagem ocorre num contexto 

cognitivo ou associativo do que foi aprendido anteriormente e num contexto ambiental 

que é definido por uma localização, tempo e características específicas relacionadas 

com a tarefa em questão (Balsam,1985, p. 1). 

 

O controlo simultâneo que a Realidade Aumentada nos permite das variáveis tempo 

e espaço, fazem dela um meio aliciante no campo do ensino. Imaginemos que percor-

remos um jardim e no local e minuto em que nos passeamos, o nosso smartphone nos 

ajuda a perceber que planta é aquela para a qual apontamos, em que estádio de 

desenvolvimento se encontra e quais as suas características. Para além disso permite- 
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-nos a associação de outros elementos, conseguimos perceber o tipo de clima onde se 

desenvolve, conseguimos sentir o seu toque e o seu cheiro. Literalmente conseguimos 

por em prática uma aprendizagem baseada na teoria construtivista, na qual, o conheci-

mento não se fixa a um objeto ou local mas passa a ser construído individualmente 

através da experiência contextual de cada um.  

 

4.2 Conteúdos visuais estáticos 
 

Consideramos que dentro desta secção podemos aglomerar conteúdos em Realidade 

Aumentada a duas ou três dimensões, nomeadamente o texto, as imagens e os objetos 

tridimensionais. 

 

Texto 

Na maioria dos sistemas de aprendizagem que recorrem aos meios digitais (caso do 

e-learning ou do b-learning), o texto é o conteúdo por excelência. É através dele que a 

maior parte da informação é transmitida ao utilizador/aluno e é também através dele que 

todos os outros conteúdos, sejam vídeos, sons ou imagens, são agregados de forma a 

formarem um todo coerente e integrado. O texto “possui o valor acrescentado de se ligar 

com outros meios, das formas mais criativas” (Gillani, 2003, p. 153), num meio como a 

Web chamamos a estas ligações hipertexto, cuja característica é a criação de trajetos 

únicos, tornando a leitura não linear. Desta forma redefine-se o papel do professor, 

transferindo-se parte do seu poder e autoridade para o aluno que escolhe, por si, o seu 

percurso de aprendizagem. 

No caso das aplicações de Realidade Aumentada, o texto é utilizado tanto no 

domínio do mundo físico como no domínio do mundo virtual. Quando é utilizado no 

domínio do mundo físico geralmente o texto integra um qualquer material impresso e 

conjuga-se com objetos virtuais que lhe são sobrepostos, seja para completar, para 

explicar ou para ilustrar esse mesmo texto. Na grande maioria destes casos o texto 

assume-se como um conteúdo autónomo, que mesmo sem ajuda da Realidade 

Aumentada consegue cumprir a sua função seja ela narrativa, descritiva, dissertativa, 

argumentativa ou injuntiva/instrucional. Contudo a multimedialidade inerente neste tipo 

de aplicações tem-se demonstrado vantajosa para o ensino, segundo Mayer (2001), 
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aprendemos mais facilmente se utilizarmos dois canais diferentes – o canal visual e o 

canal verbal – construindo depois conexões entre eles. A Realidade Aumentada tem a 

capacidade de transformar o texto impresso numa experiência interativa e dinâmica, 

amplificando o seu potencial educativo e aproximando-o das características de leitura 

do ambiente electrónico. Vejamos os exemplos do livro de Reikimoto (1998) (Figura 

103) e de Dünser, Walker, Horner e Bentall (2012) (Figura 104).  

 

 
Figura 103: Utilização da Realidade Aumentada como 
elemento ilustrativo do texto (Reikimoto, 1998). 

 Figura 104: Sobreposição da Realidade Aumentada ao 
conteúdo texto (Dünser, Walker, Horner & Bental, 
2012).  

 

No domínio do virtual o texto é utilizado essencialmente com carácter informativo 

ou descritivo. Por isso recorre-se ao uso de textos curtos (a duas ou três dimensões) que 

ajudam a descrever partes do objeto virtual apresentado, seja este uma imagem, um 

objeto tridimensional uma animação ou um vídeo, caso dos protótipos apresentados por 

(Shelton & Hedley, 2002) (Figura 105). O texto assume-se em algumas aplicações 

como um identificador de objetos reais (Figura 106) (Chien, Chen & Jeng, 2010) ou de 

elementos que constituem o ambiente onde o utilizador se encontra é o caso da 

aplicação Google Sky Maps ou do projeto Google Glass.  
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Figura 105: Texto tridimensional identificativo do objeto 
apresentado (Shelton & Hedley, 2002). 

 Figura 106: Texto descritivo do objeto real (Chien, 
Chen & Jeng, 2010).  

 

Nestes últimos casos o texto deve ser utilizado de forma muito cuidadosa uma vez 

que a possibilidade da perda de legibilidade é iminente. O uso de texto sobre fundos 

muito texturados sobre o qual o designer não tem controlo resulta num problema que 

tem sido o foco de alguma investigação, é o caso do estudo de Leykin e Tuceryan 

(2004) que apresenta um sistema classificador de legibilidade, cujo objetivo é a 

descrição quantitativa das condições em que o texto é legível ou ilegível de acordo com 

um conjunto de texturas selecionadas para o fundo. Os seus autores guiaram-se pelo 

paradigma de que o “objetivo da Realidade Aumentada é providenciar informação 

textual discreta, sem obscurecer o cenário de fundo para o qual estamos a olhar” (p. 6). 

As condições ambientais incontroláveis em determinadas aplicações que funcionam 

em espaços abertos, nomeadamente, as grandes flutuações de luminosidade natural e o 

pouco controlo sobre fundos, conduzem a que uma interface seja facilmente legível e 

momentos depois deixe de o ser. O estudo empírico de Gabbard, Swan e Hix (2006),  

tenta compreender estas flutuações analisando a capacidade de ver e ler do utilizador. 

Os resultados remetem para o facto de que o desempenho de uma tarefa em Realidade 

Aumentada é afectada pelas texturas dos fundos, pelo tipo de letra e pela interação. O 

estudo sugere ainda que o uso da cor verde no texto e o uso de rectângulos brancos 

sobrepostos por texto resulta numa melhor legibilidade do mesmo. Esta última solução 

tem sido bastante utilizada por designers de aplicações em espaços abertos para 

colmatar os problemas de legibilidade do conteúdo texto. Algumas das guias defendidas 

por Nielsen (2000) e Johnson (2010) para o uso de texto no ecrã são aplicáveis à 

Realidade Aumentada nomeadamente: ser sucinto, mantendo os textos pequenos; dar 

ênfase às palavras importantes, atraindo os olhos do utilizador para as mesmas; manter 

sempre que possível o texto estático. Texto com movimento ou brilho é muito mais 
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difícil de ler do que texto estático; não colocar um texto totalmente em maiúsculas. 

Torna-se difícil de ler, uma vez que o olho não reconhece a forma das letras e das 

palavras; evitar o uso de tipos com uma espessura muito fina; evitar o alinhamento 

centrado do texto; formatar o texto de forma a criar uma hierarquia visual; utilizar um 

vocabulário familiar; Outra guia, relacionada com a capacidade educativa do conteúdo 

texto, implica a colocação do texto próximo das imagens que o representam evitando a 

distração. Chandler e Sweller (1991) no seu estudo empírico, analisam a questão de 

continuidade entre texto e imagem chegando à conclusão de que a integração do texto 

na imagem melhora os resultados da aprendizagem. (Chandler & Sweller, 1991). 

Estas recomendações relativas ao uso do texto podem hoje ser aplicadas à Realidade 

Aumentada. Todavia a forma de compreensão do conteúdo texto pelos utilizadores está 

intrinsecamente ligada aos seus hábitos de leitura, interação e às suas necessidades, pelo 

que num futuro próximo, prevemos que sejam descobertos novos paradigmas no que diz 

respeito a este conteúdo.  

 

Imagem 

Em Realidade Aumentada a imagem bidimensional pode ser utilizada como uma 

entidade singular ou como textura de um objeto tridimensional. O propósito da utiliza-

ção do conteúdo imagem pode estar relacionado: a) com a visualização da imagem per 

si; b) com a visualização da imagem sobre um fundo real de forma a que o alinhamento 

entre o real e o virtual resulte numa nova mensagem visual; c) com a sua utilização 

como textura, aproximando o objeto 3D das suas características reais e adicionando 

detalhes, evitando por vezes o moroso e dispendioso processo de modelação. A mesma 

aplicação de Realidade Aumentada pode utilizar a imagem não apenas numa destas 

vertentes, mas em todas elas. Estas diversas possibilidades de utilização de conteúdo 

imagético, intensificam as potencialidades educativas deste novo meio, uma vez que a 

imagem é um recurso educativo poderoso, as palavras de Lester asseguram que: 

 
As mensagens visuais são uma poderosa forma de comunicação porque estimulam 

igualmente as respostas intelectuais e emocionais – fazem-nos pensar e fazem-nos 

sentir (Lester, 1995, p. 73). 
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As imagens são memorizáveis muito mais facilmente e durante muito mais tempo do 

que as suas correspondentes representações verbais, por isso quando uma imagem é 

incorporada num texto, a memória desse texto é substancialmente aperfeiçoada (Levin 

& Mayer, 1993). Levin e Mayer (1993) propõem sete “C’s”, um conjunto de princípios 

que explicam porque é que as imagens melhoram a aprendizagem. Os autores sugerem 

que as imagens tornam o texto mais Concentrado (arrebatando a atenção do estudante), 

Compacto/Conciso, Concreto (função representativa), Coerente (função organizativa), 

Compreensível (função interpretativa), Correspondente (relacionando situações não 

familiares com conhecimentos previamente adquiridos), e Codificável (função mnemó-

nica). 

Segundo Rieber (2000), existem três tipos de imagens habitualmente usadas na 

educação: 

a) As imagens representativas, são aquelas que partilham uma semelhança com o objeto 

que pretendem representar. Os exemplos mais comuns deste tipo de imagens são as 

fotografias ou as ilustrações detalhadas. 

b) As imagens analógicas, são as que se assumem como metáfora ou analogia, represen-

tam-se elementos diferentes tendo em conta características similares. Torna-se 

crucial que o aluno entenda a analogia, pois esta pode funcionar como uma base 

familiar, sobre a qual, novos conceitos podem ser construídos. 

c) As imagens arbitrárias são as que não possuem qualquer semelhança com aquilo que 

representam, contudo ilustram relações lógicas utilizando linguagem visual. As 

imagens mais comuns deste tipo são os gráficos e os diagramas, também o uso de 

elementos visuais tais como setas entram nesta categoria. Por norma as imagens são 

construídas tendo uma ou mais características dos tipos acima referidos. O uso de 

setas numa fotografia, por exemplo, mistura características das imagens representati-

vas com características das imagens arbitrárias.  

Encontramos em Rieber uma simplificação da escala de iconicidade das imagens de 

Moles (1976) e a sua adaptação ao campo educativo. Moles (1976) classifica o grau de 

realismo de uma imagem em relação ao objeto que esta representa de acordo com uma 

escala de doze níveis, esta é balizada num dos extremos pela representação mais real do 

objeto e no outro extremo pela representação mais abstrata do objeto (correspondente à 

descrição do objeto por palavras ou fórmulas). A opção por uma imagem com um maior 
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ou menor nível de iconicidade deve assentar em critérios rigorosos de seleção, sob pena 

da imagem não cumprir os requisitos educativos a que se propõem. Nem sempre um 

elevado nível de iconicidade significa adequação ao objetivo educativo. Por vezes, uma 

fotografia, pode ser demasiado realista para explicar, por exemplo, o modo de 

funcionamento de um mecanismo, neste caso uma ilustração pode ser mais adequada. 

Então podemos afirmar que a seleção de imagens em contexto educativo e a escolha 

do seu grau de iconicidade deve estar primeiramente relacionado com a sua função. São 

vários os autores que se debruçam sobre esta temática (Diéguez, 1978; Diéguez, 1985; 

Duchastel, 1978; Pettersson, 1993;). A classificação de Diéguez (1978; 1985) 

sistematiza as funções didáticas das imagens em três grupos e seis subgrupos: 

1) Função informativa com quatro subgrupos: 

– Função vicarial: quando só através da imagem se consegue trespassar conteúdos 

difíceis de descrever verbalmente; 

– Função informativa: quando a imagem passa para o primeiro plano do discurso 

didático; 

– Função explicativa: que supõem a representação de relações temporais ou de causa/ 

efeito entre os objetos representados; 

– Função redundante: quando a imagem transmite uma mensagem já claramente 

expressa pelo discurso verbal; 

2) Função persuasiva com dois subgrupos: 

– Função motivadora: cujo objetivo é a chamada de atenção; 

– Função estética: cujo objetivo é a decoração; 

3) Função catalisadora de experiências: cujo objetivo é a organização da realidade, 

facilitando a compreensão e a análise; 

Tendo em conta o planeamento de conteúdos em contexto educativo acima descrito 

(Clark & Lyons, 2011) algumas regras devem ser seguidas tendo em vista o uso da 

imagem para determinados propósitos. Com o propósito de direcionar a atenção: 

a) Utilizar técnicas de sinalização para focar a atenção quando uma imagem é demasi-

ado complexa;  

b) Utilizar cor e contraste para focar a atenção;  

c) Evitar conteúdos visuais que sejam fatores de distração; 

Com o propósito de evitar a sobrecarga da memória de trabalho: 
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a) Utilizar sempre que possível imagens em vez de texto; 

b) Empregar imagens simples para facilitar a compreensão;  

c) Utilizar camadas de informação para representar imagens complexas; 

Para ajudar à construção de modelos mentais na memória de longo prazo devemos 

utilizar gráficos e diagramas para comunicar informação quantitativa. Com o propósito 

de motivar os alunos a atingir os seus objetivos de aprendizagem devemos minimizar a 

utilização de gráficos com propósitos unicamente decorativos. 

Como verificámos, a clarificação da função da imagem e do propósito do seu uso 

num projeto de Realidade Aumentada é fundamental para o sucesso desse mesmo 

projeto em contexto educativo. A possibilidade de utilização de diversas tipologias de 

imagens nesta mesma circunstância, tem levantado grande interesse relativo à sua efeti-

vidade para a aprendizagem. A fotografia e a ilustração são dois dos conteúdos imagéti-

cos mais debatidos. 

No caso da fotografia ela revolucionou a experiência percetiva da sua época e 

representou uma revolução para as artes visuais. O estatuto do artista, a sua relação com 

a sociedade e a própria obra de arte foram totalmente postas em causa, tornando 

possível a qualquer um, captar uma imagem. As fotografias abrem visões do mundo ao 

observador (Flusser, 1998), congelando para sempre um determinado instante. Têm 

frequentemente um impacto visual imediato, sendo por isso adequadas para motivar, 

atrair a atenção, divertir ou persuadir (Rivlin, Lewis, & Cooper, 1990). 

A fotografia nasce na interseção de dois domínios do saber: a ciência e a arte. Para a 

investigação científica, os registos fotográficos encaixam-se com precisão e todo o 

desenvolvimento gerado nessa simbiose levou a fotografia a amplificar a capacidade 

humana de ver, muito à semelhança do que acontece hoje com a Realidade Aumentada. 

Basta lembrar as fotografias aéreas, astronómicas, microscópicas e as de altíssima 

velocidade, para se perceber a importância da fotografia neste contexto. A afinidade 

entre fotografia e ciência traz a confiança nas imagens fotográficas como representantes 

ou provas de um facto, pois este foi testemunhado pela câmara objetiva (Sene, 2005). 

Assim, a imagem fotográfica está por si só associada ao fator credibilidade (Dondis, 

2007) e transporta consigo essa capacidade de fazer os outros acreditar. Barthes 

confirma esta ideia: 
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A fotografia não rememora o passado (não há nada de proustiano numa foto). O efeito 

que ela produz em mim não é o de restituir aquilo que é abolido (pelo tempo, pela 

distância), mas o de confirmar que aquilo que vejo existiu realmente (Barthes, 2010, p. 

92). 

 

Apesar desta associação entre fotografia e credibilidade, é preciso não esquecer que 

atualmente a manipulação de fotografias digitalmente, relativiza as afirmações de 

Dondis e Barthes. 

A fotografia em Realidade Aumentada é muitas vezes utilizada como textura do 

elemento tridimensional e por essa razão é manipulada de forma a servir esse propósito. 

Algumas utilizações interessantes da fotografia podem ser observadas em aplicações de 

carácter histórico (Figura 107) que empregam esta tipologia para demonstrar como eram 

anteriormente determinados locais (Zhang, 2010). 

 

 
 
Figure 107: Aplicação histórica do Museu de Londres (Zhang, 2010). 

 

Embora a fotografia apresente algumas vantagens no processo de ensino- 

-aprendizagem, há campos de estudo onde o uso do desenho e da ilustração é mais 

apropriado. Um bom exemplo disso, são as ilustrações zoológicas e botânicas utilizadas 

para definir as características de uma espécie. Esta tipologia de imagem revela-se nestes 

casos mais adequada, pelo facto de num único exemplar não ser possível encontrar 

todas as características dessa mesma espécie, sendo que por norma “em investigação 

médica e biológica os espécimes estão partidos, sujos, esmagados, distorcidos e 

confusos, a fotografia vê apenas a superfície seja isso pertinente ou não” (Hodges, 1989, 

p. 104), por isso o recurso à ilustração é uma boa opção. Assim a ilustração é muitas 

vezes preferível à fotografia. O ilustrador interpreta o que lhe é apresentado, reconstrói 

as partes partidas ou desaparecidas, elimina a sujidade e mostra camadas que não estão 
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à vista e que a objetiva da câmara fotográfica não visualiza (Hodges, 1989). A razão 

para esta preferência é que as imagens ilustradas nos dão a coisa em si revelando 

algumas das suas propriedades: o contorno característico de um pássaro, a cor de uma 

substância química, o número de camadas geológicas. A melhor ilustração é aquela que 

omite detalhes desnecessários e escolhe características reveladoras. Isto só pode ser 

feito através de fatores percetivos, como a simplicidade de configuração, o agrupamento 

ordenado, a sobreposição clara, a distinção da figura e do fundo, o uso de iluminação e a 

perspetiva para interpretar os valores espaciais (Arnheim, 1995). Para a maioria dos 

professores, a ilustração é apreciada pela sua capacidade de significação imediata e 

evidente, pelo seu poder de persuasão e pela sua eficácia, tendo em vista a compreensão 

e interpretação de um determinado facto (Armengol, 2005). Daí que no caso do manual 

escolar “as ilustrações sejam utilizadas para comunicar informações e construídas de 

modo a que se possa aprender com elas, tendo por isso uma função cognitiva” 

(Carvalho, 2010, p. 197).  

O ilustrador e catedrático britânico Jonh Vernon-Lord, descreve com estas palavras 

as características pedagógicas da ilustração: 

 
 A ilustração é uma arte instrutiva que enriquece o conhecimento visual e a perceção 

das coisas. Algumas vezes interpreta e complementa um texto, clarificando visual-

mente as realidades que não se deixam expressar com palavras. As ilustrações podem 

explicar o significado através de esquemas, diagramas ou expondo conceitos impossí-

veis de compreender de uma maneira convencional. Podem reconstruir o passado, 

refletir o presente, imaginar o futuro ou mostrar situações impossíveis no mundo real 

ou irreal. As ilustrações podem ajudar, persuadir, avisar, despertar consciências, 

recrear beleza ou enfatizar o feio, podem divertir e comover. A ilustração é, no geral, 

uma forma de arte visual representativa ou figurativa, mas o seu carácter ou natureza 

especial – essas enganosas qualidades mágicas que lhe foram concedidas no pro-

cesso de criação – podem fazer com que vá mais além do sujeito ou do conteúdo 

descrito (Vernon-Lord, 1997, p. 168). 

 

No fundo, a ilustração é a base através da qual nascem outros tipos de imagens 

utilizadas em contexto educativo, muitas vezes também elas designadas de ilustração, e 

que, consideramos, podem ser divididas em infografias, gráficos, tabelas e mapas. 
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Algumas utilizam a ilustração juntamente com outros elementos, ao passo que outras 

utilizam apenas as técnicas pedagógicas de construção de ilustrações. 

O texto cria uma imagem alfabética que nada tem que ver com o seu referente: a 

palavra “cadeira”, por exemplo, nada tem que a relacione com o objeto cadeira, mas o 

leitor projeta dentro da sua mente a imagem de uma cadeira. Em contrapartida, com o 

desenho de uma cadeira podemos mostrar algumas das características básicas que fazem 

de uma cadeira, uma cadeira. Para além disso, podemos ainda acrescentar mais 

informação, como o facto de uma cadeira ser mais antiga ou mais moderna, ter linhas 

curvas ou linhas rectas. Contudo, tal como acontece com um texto em árabe ou chinês, 

sem reconhecermos os seus signos tipográficos, não conseguiremos descodificar a 

mensagem. A descodificação só ocorre se os signos tipográficos de um texto tiverem 

para nós algum significado. O mesmo acontece com uma imagem: embora os signos 

visuais sejam mais abrangentes, também só compreendemos a totalidade da mensagem 

se conhecermos os signos. Neste sentido, numa ilustração destinada à educação torna-se 

de extrema importância perceber a quem a imagem se destina e qual o seu conhe-

cimento prévio acerca do assunto explicado. A partir daí é possível escolher qual o tipo 

de ilustração mais adequado para representar e apresentar determinado assunto. 

Richaudeau (1981) descreve algumas guias para o uso de ilustração em contexto 

educativo nomeadamente no que diz respeito à sua aplicação no manual escolar: 

• A escolha de cada ilustração não deve ser um processo arbitrário ou basear-se 

somente nas qualidades estéticas da imagem. Deve sim inserir-se num processo 

pedagógico estruturado; 

• A imagem deve estar relacionada com o assunto tratado no texto. A imagem e o texto 

devem ser interdependentes; 

• Quando a ilustração serve para ilustrar um texto deve ser colocada à direita do 

mesmo; 

• A ilustração de qualquer processo deve ser constituída por tantas imagens isoladas 

quanto os passos do processo; 

• Cores intensas e ilustrações com fortes contrastes, quer a negro quer a cores, podem 

tornar-se irritantes quando colocadas muito perto dos textos; 

• Uma ilustração a cores chama mais a atenção do que outra a preto e branco; 
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• Uma ilustração a preto e branco de pequeno formato acompanhada por um pequeno 

comentário isolada numa página branca, chama mais a atenção que uma grande 

quantidade de ilustrações a cores sem espaços brancos a separá-las; 

O uso da ilustração na educação tem já uma longa história e, tal como em muitos 

assuntos ligados à educação, representa para Riber (2000) essencialmente um problema 

qualitativo. Esta ideia de Rieber é acrescentada por Carvalho (2010, p. 179) quando 

afirma que é também um problema quantitativo pois “por vezes a quantidade de 

imagens acaba por se transformar em poluição visual porque o ser humano não tem 

capacidade para reagir a um número demasiado grande de estímulos simultaneamente”. 

A prevenção da poluição visual deve ser executada tanto nos meios tradicionais como 

nos novos meios (como é o caso da Realidade Aumentada) uma vez que daqui 

dependerá a qualidade pedagógica do sistema. Em Realidade Aumentada a ilustração 

pode ser utilizada como marcador que vai despoletar a ação ou como elemento que se 

sobrepõe ao mundo real (Figura 108) acrescentando uma nova camada de informação 

(Meng et al., 2013), sendo que por vezes é utilizada na sua vertente mais esquemática, 

ou como afirma Rieber (2000), na sua componente de imagem arbitrária (Figura 109). 

Contudo a imagem estática é muitas vezes substituída por objetos tridimensionais, ou 

por animações. Este tipo de conteúdo permite a passagem de um maior número de 

informações ao mesmo tempo que potencia a exploração da multimedialidade no novo 

meio. 

 

 
Figura 108: Aplicação Magic Mirror (Meng et al., 2013).  Figura 109: Uso de esquemas (Myers, 2011).  

 

Objetos Tridimensionais 

Vivemos num mundo tridimensional e tendo em conta essa evidência podemos dizer 

que os indicadores fisiológicos e os indicadores ambientais nos ensinam a percecionar 
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esse mesmo mundo a três dimensões. Daí que o interesse pela utilização deste tipo de 

conteúdo no campo do ensino seja significativo, no entanto, a tridimensionalidade só 

chegou aos ambientes educativos depois de muitas evoluções tecnológicas. A aplicação 

dos primeiros objetos tridimensionais a este contexto, enfrentou problemas ligados com 

os custos de produção e atualização destes conteúdos, dificuldades de hardware e 

software uma vez que nem todos os computadores processavam adequadamente os 

objetos tridimensionais, necessidade de plugins por vezes difíceis de instalar, necessi-

dade de largura de banda para poderem ser transmitidos por meio da Web. Para além 

disso a navegação pouco natural e os objetos pouco realistas dificultaram a sua inserção 

no ambiente educativo. Com a maioria destes requisitos sendo suplantados pela investi-

gação tecnológica e com a popularidade que jogos de computador tridimensionais como 

o World of Warcraft ou plataformas sociais como o Second Life atingiram, os objetos 

tridimensionais têm-se tornado fontes de indagação acerca da sua efetividade e das suas 

potencialidades no processo de ensino-aprendizagem. 

Desde cedo que este assunto despertou o interesse da comunidade académica e vários 

estudos têm sido elaborados desde então, para tentar compreender as potencialidades 

deste tipo de conteúdo no ensino. Para avaliarmos a grande evolução tecnológica e a 

aceitação deste conteúdo dentro do contexto escolar basta perceber que os primeiros 

estudos empíricos elaborados sobre este tema se debruçavam sobre a efetividade do 

conteúdo tridimensional em ambientes de e-learning (Dalgarno, 2002), hoje estudos 

recentes debruçam-se sobre a sua utilização em sala de aula com uso de óculos 3D 

(Bamford, 2011a), deixando o objeto tridimensional de ser um complemento para passar 

a fazer parte integrante de cada aula.  

A mais valia deste conteúdo em detrimento de outros não é consensual entre os 

investigadores. Alguns autores referem a preferência pela criação de animações e 

elementos bidimensionais em contexto educativo uma vez que os custos são mais 

diminutos e a vantagem pedagógica é semelhante (Huk & Floto, 2003). O estudo de 

Huk (2006) sugere que só os alunos com uma alta habilidade espacial beneficiam do 

uso de elementos tridimensionais, os restantes alunos experienciam situações de elevada 

carga cognitiva, diminuindo a aprendizagem através deste tipo de conteúdo.  

Do outro lado da trincheira estudos como o de Korakakis, Pavlatou, Palyvos e 

Spyrellis (2009), concluem que o uso de conteúdos tridimensionais aumenta o interesse 
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dos alunos e torna a matéria mais apelativa. Os resultados sugerem inclusivamente que 

os objetos tridimensionais estáticos atribuem ao aluno o controlo do tempo de aprendi-

zagem o que reflete uma diminuição da carga cognitiva. A investigação conduzida por 

Ferk, Vrtacnik, Blejec, e Gril, (2003) revelou que algumas representações de estruturas 

moleculares em três dimensões são mais facilmente compreendidas e mais rapidamente 

utilizadas pelos alunos para resolver tarefas de diversos níveis de complexidade. O 

estudo de Do, Moreland e Korchek (2010) comprova a eficácia e a usabilidade de 

conteúdos tridimensionais em plataformas de educação à distância. O estudo empírico 

de Bamford (2011b) conduzido em sete escolas de diferentes países europeus (França, 

Alemanha, Itália, Holanda, Turquia, Reino Unido, Suécia) revela as vantagens da 

aplicação de conteúdos tridimensionais ao ensino. Vantagens essas que passamos a 

enunciar: 

• as imagens tridimensionais focam a atenção do aluno, aguçando o entendimento e 

retenção da matéria; 

• as animações tridimensionais suportam a aprendizagem e permitem que mais matéria 

seja transmitida em menos tempo; 

• as imagens tridimensionais, permitem uma visualização foto-realista por vezes 

animada, que explica processos, esta combinação de imagem e movimento auxilia a 

retenção do assunto abordado, dando origem a melhores resultados de aprendizagem; 

• os objetos tridimensionais ajudam os alunos a compreender conceitos abstratos e 

melhoram a visualização desses mesmos conceitos; 

• os objetos tridimensionais são motivadores; 

• os objetos tridimensionais fomentam a colaboração; 

Os resultados dos pós-testes deste estudo indicam um impacto positivo do objeto 

tridimensional na compreensão e retenção de conceitos. 

Os objetos tridimensionais são o conteúdo por excelência da Realidade Aumentada. 

São utilizados com muita frequência em aplicações das mais diversas áreas. 

Inclusivamente, os outros tipos de conteúdos, são por vezes colocados num plano 

tridimensional para conseguirem responder ao movimento do utilizador sem que o 

rastreamento e a sobreposição ao mundo real deixe de fazer efeito. 

	    



Capítulo 4 | Os conteúdos 
	  
	  

	   169 

4.3 Conteúdos visuais em movimento 
 

Neste sub-capítulo, vamos discutir o uso do conteúdo vídeo e do conteúdo animação 

em sistemas de Realidade Aumentada e a efetividade pedagógica dos mesmos no campo 

do ensino. 

 

Vídeo 

A integração do conteúdo vídeo na área educativa dura há mais de cinquenta anos e, 

levantou numa primeira instância, problemas relacionados com a dificuldade de 

utilização dos videogravadores e a sua adequação a uma sala de aula, numa época em 

que a televisão era o meio mais associado à palavra entretenimento. Por essa mesma 

razão o uso do vídeo em contexto escolar era encarado como sendo uma novidade 

divertida, cujo carácter motivacional captava o interesse dos alunos. No entanto, a sua 

inclusão nos programas curriculares era difícil e o planeamento das sessões moroso, 

com dificuldades de ordem técnica e até com problemas relacionados com a gestão 

organizativa da própria escola. O vídeo analógico era portanto um conteúdo que 

permitia transmitir informação, sendo que era difícil o seu acesso e a sua visualização à 

posteriori. O vídeo digital, vem modificar este cenário, permitindo o fácil acesso, a 

transmissão e visualização em qualquer lugar a qualquer hora, e o armazenamento no 

computador pessoal ou mesmo em plataformas na rede, como o You Tube ou o Vimeo.  

A sociedade da informação e a própria competitividade entre alunos, leva à 

necessidade de aprender mais, cada vez mais depressa, em qualquer lugar. Nesta 

perspetiva, o vídeo digital assume-se como um meio educativo com um grande 

potencial (Bidarra & Mason, 1998) devido às suas características. Hoje, este conteúdo 

continua a ser utilizado em contexto educativo, mesmo em meios recentes como é o 

caso da Realidade Aumentada. 

Todavia, nem sempre o vídeo digital teve o impacto que tem hoje nos sistemas de 

aprendizagem. Os primeiros vídeos interativos, suportados pelo computador, baseavam- 

-se em tecnologia videodisc analógica. Tinham uma excelente qualidade de imagem, 

mas permitiam apenas a leitura e apresentavam muitas limitações (Gibbs, 1992). Com o 

aparecimento e proliferação dos computadores pessoais, com o surgimento da World 

Wide Web, com o aumento da largura de banda, com o aparecimento de novos formatos 

de compressão (AVI: Audio-Vídeo Interleaved, MOV: QuickTime Movie Format, 
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MPEG: Moving Picture Experts Group) e de novos softwares de edição profissionais 

(Adobe Premiere, Adobe After Effects, Final Cut) e domésticos (Windows Movie 

Maker, IMovie), o vídeo digital demonstrou um conjunto de potencialidades que lhe 

emprestam uma importância acrescida no campo do ensino-aprendizagem. O vídeo 

digital veio colmatar algumas limitações do vídeo analógico, há agora novas possibili-

dades e facilidades de edição, de modificação, de utilização de recursos e de partilha de 

informação, estabelecendo-se níveis mais complexos e completos de comunicação e 

transformando o vídeo num conteúdo fácil de utilizar, elaborar e de relacionar com 

outros tipos de conteúdos. O vídeo pode contribuir para atingir metas e objetivos edu-

cativos, desde que permita uma integração e convergência entre a estrutura do discurso 

videográfico (linguagem audiovisual) e a estrutura do discurso pedagógico (desenho 

curricular). Assim, tal como qualquer outros conteúdo educativo, o desenvolvimento de 

vídeos deve ter em conta o público-alvo, as necessidades educativas e o propósito edu-

cativo. Para além disso devem ser introduzidos elementos que possam captar a atenção, 

antecipar a informação sobre o tema, inter-relacionar conteúdos distintos, reforçar 

aspetos textuais e apresentar conclusões (Simó, Amatller, & Martínez, 2008). Rowntree 

(1990), identifica o movimento como uma característica valiosa do vídeo. O autor 

sugere o uso do conteúdo vídeo para os seguintes fins: 

1) Para demonstrar o funcionamento de ferramentas e equipamentos; 

2) Para mostrar atividades que os alunos possam imitar; 

3) Para conduzir experiências que permitam a observação por parte dos alunos; 

4) Para apresentar performances dramáticas e musicais nas quais é necessário que os 

alunos estejam atentos às questões visuais e auditivas; 

5) Para analisar a mudança durante o tempo, através de câmara lenta ou fotografias em 

time lapse; 

6) Para revelar as qualidades espaciais e tridimensionais de um objeto ou estrutura; 

7) Para transportar os alunos para situações que de outra forma não poderiam 

experienciar; 

8) Para apresentar fontes de análise, como os filmes de arquivo ou filmes históricos; 

Estas linhas guias são bastante úteis para o desenvolvimento de vídeo para um con-

texto pedagógico, no entanto, a sua utilização num meio como a Realidade Aumentada 

implica a extensão destas diretrizes e a atenção a mais alguns fatores nomeadamente: a) 
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devemos ter consciência acerca do funcionamento e da forma de interação que o sistema 

permite; b) devemos ter em conta o conforto do utilizador. Será que o utilizador tem de 

segurar na mesma posição o marcador ou o smartphone durante a duração do vídeo e 

esperar que ele se desenvolva? Se for esse o caso o vídeo deve ser de curta duração. No 

entanto se o sistema utilizar um HMD devemos perguntar-nos se o aluno tem tempo 

para estar parado à espera que o vídeo se desenrole ou se o uso deste conteúdo não vai 

atrapalhar a sua movimentação?; c) devemos tentar integrar o vídeo com o resto da 

aplicação; 

O conteúdo vídeo foi utilizado em Realidade Aumentada primeiramente como uma 

unidade de informação separada, a sua integração com os restantes conteúdos tem sido 

assegurada aos poucos. Observamos a utilização do vídeo como unidade lógica essenci-

almente em aplicações de ordem narrativa como é o caso dos sistemas apresentados por 

Juan, Canu, e Giménez (2008) e Lizandra (2009). A sua utilização de forma integrada 

parece-nos mais interessante e adequada ao contexto de ensino-aprendizagem, podemos 

observar a integração com o objeto físico e com os restantes conteúdos virtuais no 

catálogo do IKEA (2013), no livro Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2010) dos designers suíços 

Marius Hugli e Martin Kovacovsky, no jornal elaborado por Lee, Wu, e Tseng (2011), 

nas revistas DIF e Sábado de 2010 que utilizaram o vídeo na apresentação do número da 

revista dedicado à Realidade Aumentada e na aplicação lançada pela Peugeot em 2014 

que permite a obtenção de informação em vídeo quando apontamos o smartphone para 

determinada zona do carro (Haggerty, 2014).  

Tal como verificámos, a escolha entre um ou outro conteúdo visual estático 

(fotografia, ilustração, 3D) implica a análise de uma série de fatores, propósitos e 

contextos pedagógicos, o mesmo se passa com a escolha dos conteúdos visuais em 

movimento (vídeo, animação) a utilizar em aplicações de Realidade Aumentada. 

 

Animação 

Por vezes o vídeo, apesar da sua inegável potencialidade educativa e da aproximação 

à realidade, tem demasiados pormenores que dificultam a síntese da informação. Assim 

existem situações em que o uso da animação na área educativa beneficia a comunica-

ção.  
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A palavra animação deriva do verbo latino Animare, ou seja, dar vida a algo. 

Podemos afirmar que a animação é um conjunto de imagens que mudam rapidamente 

diante dos nossos olhos, criando a sensação de movimento, essas imagens são simuladas 

daí que o vídeo, seja excluído desta definição. Mais pormenorizadamente “o olho 

humano consegue combinar as imagens vistas em sequência num único movimento se 

estas forem exibidas rapidamente, com regularidade e iluminação adequada” (Lucena, 

2005, p. 34). A consciencialização desta capacidade humana permitiu a exploração 

deste princípio, resultando na invenção de vários brinquedos, que vão dar origem ao que 

hoje conhecemos por animação. O taumatroscópio é um desses brinquedos, surgido em 

1825 este pequeno disco possuía uma imagem de cada lado e um cordão que ao ser 

girado e torcido dava a sensação de que as duas imagens se fundiam numa só. Seguiu-se 

o fenaquistoscópio, o zootroscópio e um dos mais populares, o kineograph ou flipbook, 

que consistia em sequências de desenhos agrupadas como um livro: ao serem viradas 

rapidamente as páginas criavam a ilusão do movimento. Em 1908, o artista Emilie Cohl 

aplicou o conceito do Flipper Book em filme, realizando a primeira animação, chamada 

Fantasmagori. Na sua produção o artista utilizou cerca de dois mil desenhos e o seu 

objetivo era encantar o público com a técnica do desenho animado. 

A partir da década de 20 do século passado, começaram a surgir os estúdios de 

animação, como os  Walt Disney Studios, fundados por Walt Disney em 1923. Mais 

tarde, surgiram outros estúdios como o Hanna-Barbera, Warner Bros e MGM. Na 

década de 90, a animação 3D começou a dar os primeiros passos e o aparecimento dos 

computadores e de software de animação, como o Flash, o Maya ou o 3D Studio Max, 

liberta a animação das grandes produções cinematográficas e dos grandes estúdios de 

animação. A facilidade de conceção deste tipo de conteúdo faz com que o seu uso se 

democratize no campo do ensino e o seu potencial seja exaltado por alguns autores: 
 

A animação ajuda os estudantes a perceber as mudanças faseadas que ocorrem e 

como a ordem dessas mudanças afecta o resultado final. É esperado que as crianças 

beneficiem deste tipo de animação uma vez que provavelmente têm dificuldades em 

visualizar relações abstratas por si próprias.(Rieber, 2000, p. 63). 

 

A animação possui um grande potencial para melhorar a aprendizagem humana – 

especialmente quando o objetivo é promover um conhecimento profundo (Mayer & 

Moreno, 2002, p. 97). 
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Porém, muitas vezes, a animação é utilizada no ensino apenas com a intenção de 

motivar, como comprova Rieber (2000) “a animação é comummente utilizada com 

propósitos cosméticos tendo a intenção de impressionar em vez de ensinar” (p. 160) no 

entanto, os novos softwares, as novas técnicas e as equipas cada vez mais diversificadas 

de profissionais, permitem um melhor uso da animação como conteúdo didático desde 

que seja feito um esforço consciente nesse sentido. 

Os resultados da investigação empírica, relacionada com a efetividade pedagógica da 

animação, apontam em sentidos distintos: a) uns comprovam que a animação auxilia a 

aprendizagem em comparação com as imagens estáticas (Boucheix & Schneider,2008; 

Rieber, 1990; Park & Gittelman, 1992; Zavotka, 1987); b) outros demostram que nem 

sempre as animações são bem sucedidas (Rieber, 1989; Rieber, Boyce & Assad, 1990; 

Price, 2002; Tversky, Morrison, & Betrancourt, 2002) e que a efetividade pedagógica 

da animação pode ser demasiado subtil (Rieber, 2000). 

Milheim (1993) aponta algumas linhas de orientação para o bom uso da animação 

em ambientes de aprendizagem nomeadamente: 

• Desenvolver animações simples em detrimento de animações complexas; 

• Desenhar animações para que a informação importante possa ser facilmente perce-

cionada; 

• Incluir botões para avançar, retroceder, parar e modificar a velocidade da animação; 

• Usar animações que estejam diretamente relacionadas com os objetivos pedagógicos; 

• Utilizar animações quando o que pretendemos ensinar inclui o uso de movimento e 

trajetória; 

• Usar animações quando necessitamos ensinar algo através de uma visualização de 

informação espacial; 

• Utilizar a animação para mostrar ações invisíveis ou impossíveis de filmar; 

• Disponibilizar instruções que possam ajudar os alunos a compreender melhor a ani-

mação; 

• Incluir interatividade; 

• Disponibilizar animações para ganhar a atenção dos alunos e para aumentar a 

motivação; 

• Evitar a utilização abusiva de animações, uma vez que estas podem distrair os alu-

nos; 
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• Evitar o uso de animações com alunos pouco habituados a ambientes de e-learning 

que poderão deixar de prestar atenção ao que é realmente importante; 

Estas guias também podem auxiliar o desenvolvimento de animações para projetos 

de Realidade Aumentada na área educativa fomentando o seu uso como propósito 

pedagógico em vez do seu propósito decorativo, como é por vezes comum. 

A animação pode ser elaborada com recurso a várias técnicas o que influência as 

suas características estéticas. Estas técnicas podem ir do simples desenho de fotograma 

a fotograma até ao 3D, examinemos algumas delas:  

a) A CellAnimation: Animação tradicional – é a mais velha forma de animação. Os 

desenhos são feitos à mão um a um e copiados para um acetato ou célula. Depois a 

célula é colocada sobre um fundo pintado e os movimentos são fotografados 

individualmente. O uso destes equipamentos já está ultrapassado desde que os 

desenhos passaram a ser digitalizados para o computador e transferidos digitalmente 

para as películas de 35mm; 

b)  Stop Motion: Nesta técnica, o animador fotografa objetos, fotograma a fotograma, 

ou frame a frame. Entre um frame e outro, o animador muda ligeiramente a posição 

dos objetos fotografados. Quando o filme é projetado a 24 frames por segundo, 

temos a ilusão de que os objetos se estão a movimentar. 

c) Animação digital através de Adobe Flash: O Flash é um programa de animação 

criado pela Macromedia e comprado pela Adobe. As animações em Flash podem ser 

obtidas por dois métodos: frame a frame ou tween (motion tween: permite mover, 

diminuir, aumentar, distorcer, e mudar as cores de objetos; e shape tween: que 

permite modificar a forma dos objetos alterando os pontos da imagem vectorial). Na 

animação frame a frame criam-se vários objetos, um em cada frame, e a visualização 

sucessiva de todos os frames, transmite a ideia de animação. Na animação tween 

cria-se apenas o objeto inicial e o final: o Flash cria as imagens intermédias 

permitindo assim a animação. O Flash utiliza a mesma tecnologia de vetores que o 

Illustrator. É ideal para a Web devido ao pequeno tamanho dos ficheiros produzidos e 

às propriedades de escalonamento características dos ficheiros vetoriais (Gordon & 

Gordon, 2003); 

d) Animação 3D: A animação 3D é a junção do conceito de animar num ambiente 

virtual, que simula a realidade, baseado em coordenadas, eixos (x, y, z) e linhas. É 
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possível construir um objeto, modelar uma personagem, realizar movimento e imitar 

texturas, tudo isto em três dimensões. A animação 3D é ideal para simulações; 

Muitos sistemas de Realidade Aumentada utilizam animações, podemos dividi-las 

em dois grandes grupos: as bidimensionais (Kerawalla et al., 2006; Radu & MacIntyre, 

2009) e as tridimensionais (Dünser et al., 2012; Hou, Wang, Bernold, & Love, 2013; 

Hsiaoa, Changa, Lina, & Wanga, 2013; Lima, Cunha, & Haguenauer, 2011). Em 

Realidade Aumentada a animação pode ser também interativa sendo despoletada e 

modificada pela ação dos utilizadores.  

 

4.4 Conteúdos que apelam aos restantes sentidos 
 

Para iniciarmos a explicação relacionada com os conteúdos que apelam aos diversos 

sentidos humanos, excluindo a visão, devemos relembrar que a Realidade Aumentada se 

dá na interseção entre o mundo real e o mundo virtual e como tal, todos os conteúdos e 

sensações que daqui advenham e que tenham sido conscientemente desenvolvidos com 

o propósito de integrar a experiência do utilizador, devem ser tidos em conta. 

Apesar dos conteúdos descritos anteriormente, serem até aos dias de hoje, os mais 

usuais em sistemas de Realidade Aumentada, outro tipo de conteúdos, que transpõem o 

sentido da visão, são utilizados como elementos virtuais. Dentro dos conteúdos que 

apelam aos restantes sentidos, o som que apela ao sentido da audição é o mais 

comummente empregue, devido à sua fácil aplicação e desenvolvimento. No entanto, 

outros conteúdos ligados aos sentidos do olfato e do tacto têm captado a atenção dos 

investigadores. Como resultado deste interesse, começaram a desenvolver-se as bases 

tecnológicas que num futuro próximo irão permitir a utilização deste tipo de conteúdos 

por vários sistemas, inclusivamente os de Realidade Aumentada. Contudo apesar da 

aplicação deste tipo de conteúdos, como componente virtual, estar ainda em fase de 

estudo, eles estão sempre presentes, uma vez que pertencem ao mundo real e ao 

quotidiano do ser humano. Ouvimos, cheiramos, sentimos e mesmo que o sistema não 

tenha numa sobreposição virtual este tipo de conteúdos, o facto de estarmos numa sala 

com um determinado cheiro, ou tocarmos num marcador com uma determinada textura, 

obriga-nos a considerar estes sentidos no uso da Realidade Aumentada. 
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Som 

Ao contrário da Web que se manteve um meio silencioso até à criação do RealAudio 

pela Realnetwork em 1996, a Realidade Aumentada esteve sempre envolta em som, 

mesmo que este derivasse do mundo real. Os conteúdos visuais têm um grande impacto 

na perceção do utilizador e por essa razão não são muitas as aplicações de Realidade 

Aumentada que utilizam apenas o áudio como conteúdo virtual, embora esta exploração 

do som e do sentido da audição esteja hoje a ser encarada com outros olhos. Vejamos 

alguns exemplos, como a exposição aumentada de Nuno Serrão, que consiste num 

conjunto de imagens fotográficas expostas juntamente com um marcador. Este marca-

dor despoletava a reprodução de ficheiros de áudio, situando o observador no ambiente 

virtual e inserindo-o no contexto do objeto fotográfico apresentado. Também a aplica-

ção Toozla é outro exemplo do uso de som em Realidade Aumentada. Está disponível 

gratuitamente em várias cidades do mundo, e através de dados de geoposicionamento 

disponibiliza conteúdos áudio, como áudio-guias, informações locais ou até conteúdos 

colocados por outros utilizadores. Existem também protótipos deste tipo de sistemas, 

provenientes do meio académico (Gurion & Jacoby, 2013; Reid, Geelhoed, Hull, Cater, 

& Clayton, 2005) e funcionam de forma semelhante à descrita anteriormente, sendo que 

uma determinada área geográfica aciona os conteúdos áudio. Em contexto educativo, o 

estudo empírico de Ternier, De Vries, Börner, & Specht (2012) dá conta da atitude 

positiva dos alunos para com o protótipo, ARlearn, que através de GPS disponibilizava 

conteúdos áudio. Os estudantes comprovaram ainda que a áudio Realidade Aumentada 

era apenas uma das importantes ferramentas de aprendizagem. A possibilidade de 

gravar as suas próprias palavras e tirar fotografias, era fundamental para o sucesso do 

protótipo. 

A importância da integração do som com os conteúdos visuais é visível no estudo de 

Langlotz, Regenbrecht, Zollmann e Schmalstieg (2013) cujos resultados apontam para 

uma crescente motivação e melhoria da experiência do utilizador, sendo que esta é a 

forma mais usual de integração de som em Realidade Aumentada. A sua relevância para 

a cognição só recentemente tem suscitado o interesse dos investigadores. Conway, 

Pisoni e Kronenberger, (2009) propõem a tese de que o sistema auditivo fornece um 

suporte para as capacidades cognitivas que envolvem informações temporalmente 

ordenadas, uma vez que o som é temporal e sequencial. Logo uma interrupção nas ha-
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bilidades auditivas poderia traduzir-se numa ruptura dessas capacidades cognitivas –  

uma ideia que os autores comprovam com estudos onde demonstram os problemas de 

ordenação temporal em crianças surdas. O processamento sequencial auditivo é pensado 

para ajudar o processo de aprendizagem e cognição, ocorrendo em vias neuronais que 

envolvem o córtex auditivo (lobo temporal) e do lobo frontal. Há inclusivamente quem 

afirme que “o som é o media mais efetivo que pode ser empregue num ambiente de 

aprendizagem” (Gillani, 2003, p. 196) nomeadamente no ensino de línguas estrangeiras, 

no ensino da leitura, sendo fundamental para a educação de pessoas cegas ou com 

dificuldades de visão. Algumas guias são descritas por Gillani para a integração do som 

em ambientes de aprendizagem:  

 
a) Ter atenção à qualidade original do som;  

b) Utilizar o som para captar a atenção dos alunos; 

c) Utilizar pequenos efeitos de som para focar a atenção dos alunos;  

d) Usar discursos sonoros para cursos especiais tais como o ensino de uma língua 

estrangeira;  

e) Usar discursos sonoros para alunos com dificuldades de leitura;  

f) Oferecer ao utilizador a possibilidade de controlar os sons (exemplo: ligar, desligar, 

pausa);  

g) Ser consistente no uso dos sons, mantendo uma coerência auditiva (Gillani, 2003, p. 

199). 

 

Apesar dos sistemas de Realidade Aumentada apresentarem um novo conjunto de 

necessidades e especificidades, estas guias podem ser úteis para a integração do conte-

údo de som como elemento virtual neste tipo de sistemas. O seu uso como elemento do 

mundo real, foge por vezes do controlo do designer, no entanto, caso o espaço da expe-

riência esteja circunscrito, essa exploração pode e deve ser feita, de forma a moldar a 

experiência do utilizador. 

 

Conteúdos tácteis, olfativos e gustativos 

Muito embora, os investigadores e artistas se mostrem verdadeiros entusiastas, na 

tentativa de criar possibilidades para adaptar os conteúdos tácteis, olfativos e gustativos 

na componente virtual dos sistemas de Realidade Aumentada, a sua utilização é muito 

recente e fica por vezes no campo da ficção científica (Huang & Wu, 2013), imaginação 
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e estudos futuros. Alguns exemplos de exploração destes sentidos podem ser observa-

dos no estudo de Narumi, Kajinami, Tanikawa e Hirose (2010) que relata a instalação 

Meta Cookie, nela uma bolacha com um marcador possibilita a escolha de um tipo de 

bolacha (chocolate, morango, etc) através de uma imagem virtual, depois da escolha da 

bolacha os tubos ligados ao HMD levam até às fossas nasais do utilizador o respetivo 

cheiro da bolacha escolhida, se o utilizador comer a bolacha o próprio sabor é simu-

lado50. O artigo refere ainda as dificuldades da criação de um sistema que apela ao 

sentido do gosto. O estudo de Eck e Sandor (2013) levanta novas possibilidades para o 

sentido do tato em Realidade Aumentada ao propor uma incrível tecnologia que permite 

ao utilizador ver e tocar nos objetos virtuais. O artigo descreve projetos elaborados no 

Magic Vision Lab, onde através de um HMD e de uma caneta digital é possível sentir os 

objetos virtuais tal como se de objetos físicos se tratassem. A nova tecnologia táctil para 

tablets denominada de Senseg51, nomeada pela revista Time como uma das cinquenta 

melhores invenções de todos os tempos, pode inclusivamente mudar o paradigma da 

Realidade Aumentada e tornar o sentido do tato dominante neste tipo de aplicações. 

Dave Rice afirma que “agora podemos passar para o mundo da sensação complemen-

tando o que vemos” (Gamespot, 2012, min.3:33). O estudo de Weir et al. (2013), apesar 

de não ser tão entusiasmante a nível tecnológico como os anteriores, levanta a hipótese 

da sinestesia virtual, ou seja, a simulação de sensações de diversos sentidos apenas com 

o estímulo visual. Neste estudo os participantes dizem ter experienciado sensações 

tácteis através da ilusão criada pelo conteúdo visual virtual.  

Como verificámos a utilização de conteúdos que apelam aos sentidos do tato, do 

olfato e do gosto estão a ser explorados por cientistas e artistas, entusiasmados pela 

tentativa de levar ao limite aquilo que conhecemos como ilusão. Acreditamos que a uti-

lização deste tipo de conteúdos vai ser, cada vez mais, explorada e inclusivamente 

adaptada às tarefas quotidianas, sendo que tudo aponta para o facto de serem também 

bastante bem recebidos no campo do ensino. 

Como referimos, no início do capítulo, são os conteúdos que fazem com que as 

pessoas utilizem ou não determinada aplicação, sem bons conteúdos a Realidade 

Aumentada está condenada a ser um mero artifício. Se a sua aplicação for no campo do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Meta Cookie: https://www.youtube.com/watch?v=Oe39HQH78x4&feature=player_embedded 
51 Senseg: http://www.youtube.com/watch?v=FiCqlYKRlAA 
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ensino, esta ideia torna-se ainda mais premente. A seleção e aplicação de conteúdos 

deve ser considerada de acordo com a estratégia pedagógica. Além das estratégias de 

instrução (domínio cognitivo) é igualmente necessário integrar estratégias de motivação 

(domínio afetivo) no fluxo pedagógico, porque os dois domínios estão intrinsecamente 

ligados (Lima e Capitão, 2003). Tudo isto requer uma equipa multidisciplinar atenta 

tanto aos aspetos pedagógicos como ao design dos próprios conteúdos e à forma de os 

apresentar através da interface. 
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Capítulo 5  
 

A interface 
 

 

O domínio do designer é o domínio da 

interface. 
(Bonsiepe, 1999, p. 21) 

 

A interface é o local de contacto entre duas entidades e “diz respeito a todos os 

materiais que permitem a interação entre o universo da informação digitalizada e o 

mundo ordinário” (Levy, 1997, p. 37). Depois de um processo evolutivo a definição 

alargou-se de forma a englobar os aspetos cognitivos e emocionais relacionados com a 

experiência do utilizador (Laurel, 2001). A interface passa a estar intimamente ligada 

com as palavras comunicação, facilidade de utilização e design e tem-se aproximado da 

meta traçada por Negroponte quando afirma: “o meu sonho para a interface é que os 

computadores se tornem cada vez mais parecidos com as pessoas” (1995, p. 101). Esta 

perspetiva da humanização do computador ou de qualquer outro dispositivo electrónico, 

alicerça toda a teoria da interface e só sucede através do design. Independentemente do 

tipo de interface, seja uma maçaneta ou um computador, o design tem em mente o ser 

humano que quer utilizá-la (Norman, 2001) e foi precisamente o design que possibilitou 

a realização da ideia de Levy: “a diversificação e a simplificação da interface com-

binada com os progressos da digitalização, convergem para uma extensão e uma 

multiplicação dos pontos de entrada no ciberespaço” (1997, p. 38). Hoje, a diversidade 

de interfaces e a facilidade com que interagimos com vários dispositivos acedendo à 

Internet, são prova do empenho e dedicação de diversos designers. Algumas das 

interfaces que hoje conhecemos tornaram-se portanto transparentes (Wendt, 2013). A 

tecnologia tornou-se invisível, devido à interface, da forma como Weiser (1991) e 

Norman (1998) proclamaram, e neste processo evolutivo a interface passou a ser 

transparente:  

 
O objeto transparente é algo que o observador sabe estar presente mesmo que ele ou 

ela não o vejam... A interface transparente é aquela que permite uma interação fluida e 
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uma manipulação ativa. Não é intuitiva nem invisível; Existe mas não é inteiramente 

conspícua. O utilizador está consciente dela e manipula-a para aprender com ela, age 

através dela para atingir objetivos, utilizando-a criativamente de forma indevida se 

necessário e adaptando-se às suas falhas. (Wendt, 2013, para. 22). 

 

O caminho que fizemos em direção à interface transparente é notório: deixámos de 

ter linhas de comando para beneficiar de ícones visuais e da metáfora da secretária e 

ambiente de trabalho, o mundo dos zeros e uns passou a ser compreendido pelo ser 

humano. Hoje, até podemos aceder e manipular conteúdos digitais através de gestos ou 

comandos de voz. No entanto, o propósito da interface permanece e o design da mesma 

é crucial, uma vez que delimita as possibilidades de ação dos utilizadores, guiando-os 

de forma a que estes tenham acesso à informação necessária e executem as suas tarefas 

de forma rápida e precisa. O design da interface traça literalmente a topologia da 

informação (Bruinsma, 2003) e a eficácia, a eficiência e a satisfação do utilizador são as 

características essenciais de uma boa interface (Kortum, 2008). 

A temática da interface, dentro do domínio da Realidade Aumentada, foi nos 

primeiros tempos negligenciada pelos investigadores em detrimento das áreas mais 

tecnológicas ligadas ao software e ao hardware. Vejamos o estudo de Swan e Gabbard 

(2005), que de entre duzentos e sessenta e seis  artigos analisados, identifica apenas 14 

% relacionados com a interface. Contudo, a partir do momento em que o seu uso se de-

mocratiza (muito graças às optimizações de ordem tecnológica) e se começa a discutir a 

sua viabilidade como meio de massas, a temática da interface tem começado a interessar 

a designers e investigadores, no que diz respeito a questões gerais, bem como, a ques-

tões particulares.  

Todavia, a temática da interface em Realidade Aumentada é um campo vasto e difícil 

de catalogar, uma vez que estes sistemas podem ser muito distintos entre si, podendo 

estar disponíveis através de diversos dispositivos como os smartphones, tablets ou 

HMD’s, podem ser sistemas interiores ou exteriores, e podem ainda ser individuais ou 

colaborativos. Tal como acontece com os diferentes tipos de conteúdos em Realidade 

Aumentada, que não se limitam aos conteúdos visuais, também a interface “não se 

limita à interface visual mas pode incluir interfaces hápticas e auditivas” (Dünser, 

Grasset, Seichter, & Billinghurst, 2007, p. 38). Carmigniani e Furht (2011, p. 14) 

distinguem quatro tipos de interfaces: interfaces tangíveis, interfaces colaborativas, 
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interfaces híbridas e interfaces multimodais. As interfaces tangíveis são aquelas que 

exploram o uso de objetos físicos como forma de interação com o mundo virtual. As 

interfaces colaborativas, utilizam múltiplos dispositivos para possibilitar atividades 

(visualização ou manipulação de objetos virtuais a mais do que um utilizador) remotas 

ou localizadas no mesmo espaço. As interfaces híbridas, combinam diversos tipos de 

interfaces e a possibilidade de interagir através de diversos dispositivos. Por seu lado, as 

interfaces multimodais combinam objetos reais e comportamentos humanos (fala, 

gestos, olhar) através dos quais se dá a interação. 

Estas variáveis tão distintas e a grande heterogeneidade destes sistemas dificulta a 

criação de processos metodológicos, a sistematização do processo projetual e até a 

identificação dos elementos pertencentes à interface. Rizzo et al. (2005) afirma mesmo 

que sem uma metodologia de design de interfaces em três dimensões estamos limitados 

a uma abordagem exploratória de tentativa e erro. Alguns autores tentaram identificar 

linhas guias que ajudassem a delimitar o campo de estudo da interface em Realidade 

Aumentada (Dünser et al., 2007; Gabbard, 2001). Dünser et al. (2007) estabeleceu um 

paralelo com as regras gerais de interfaces homem-computador e definiu sete linhas 

guias para as interfaces em Realidade Aumentada:  

1) Affordance: O termo refere-se à qualidade de um objeto, ambiente ou interface, que 

permite que um indivíduo realize uma ação. Sugerindo que existe uma conexão entre 

a interface e as suas propriedades físicas e funcionais. Esta sugestão é ainda maior 

quando aplicada à Realidade Aumentada e a interfaces tangíveis estendendo a 

relação entre sujeito e objeto. A forma de utilização do objeto físico pode ser 

exatamente igual para o mundo virtual o que diminui a curva de aprendizagem da 

interface. 

2) Reduzir a sobrecarga cognitiva: ter atenção a possíveis erros de registo e 

rastreamento. 

3) Reduzir o esforço físico: os utilizadores devem finalizar uma tarefa com o mínimo de 

dificuldade possível. O uso de HMD´s pode gerar um certo desconforto, por isso, o 

tempo de utilização de um sistema deve ser considerado aquando do seu 

desenvolvimento no sentido de poder minimizar o esforço físico. 

4) Reduzir a necessidade de aprendizagem: o desenvolvimento de sistemas com 

métodos e técnicas de interação semelhantes às que o utilizador já conhece noutros 
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meios, pode facilitar e diminuir o esforço de aprendizagem relativo à nova interface. 

O MagicBook (Billinghurst et al., 2001) evita que o utilizador tenha de aprender a 

utilizar o sistema, uma vez que a forma de interação (virar as páginas do livro) é 

igual à que já conhece. 

5) Apostar na satisfação do utilizador. 

6) Apostar na flexibilidade de utilização: os sistemas de Realidade Aumentada podem 

integrar diferentes tipos de input e output e diferentes tipos de interfaces como as 

multimodais e as híbridas. O desenvolvimento destes sistemas permitem a reflexão 

das preferências individuais de cada utilizador e a utilização flexível das diversas 

componentes. 

7) Ter em conta a capacidade de resposta: os utilizadores apenas toleram um pequeno 

atraso no sistema. Deve-se optimizar-se o rastreamento no sistema que por vezes 

pode ser demasiado lento. 

8) Ter em conta a pouca tolerância ao erro por parte do utilizador. 

Gabard (2001) definiu cinquenta e três guias, recolhidas de diversos artigos 

científicos para o desenvolvimento da interface em Realidade Virtual e Realidade 

Aumentada. Devido à sua pertinência entendemos que cinco delas devem ser seguidas 

durante o desenvolvimento destes sistemas: 

1) Ter atenção ao tempo e à capacidade de resposta de um sistema; 

2) Manter a consistência visual na componente virtual e na componente real; 

3) Assegurar o conforto dos dispositivos utilizados (caso dos HMD´s); 

4) Minimizar os erros isolando-os e avaliando cada parâmetro; 

5) Incluir mapas de navegação, caso o sistema seja constituído por um ambiente 

demasiado grande; 

Algumas destas guias fazem a ponte com as principais regras de design de interfaces, 

o facto de serem muito ecléticas e aplicáveis à grande maioria das interfaces obriga-nos 

a relembrá-las. 

Shneiderman e Plaisant (2009) alegam que uma boa interface deve: 

• Manter a consistência; 

• Atender à usabilidade; 

• Oferecer feedback informativo; 

• Prevenir erros; 
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• Permitir a fácil reversão das ações;  

• Fazer com que os utilizadores sintam que têm controlo; 

• Minimizar a carga da memória de curto prazo; 

Johnson (2007) por seu lado indica os seguintes princípios: 

• Colocar o foco no utilizador e nas tarefas a realizar e não na tecnologia; 

• Considerar primeiramente a função; 

• Colocar-se no papel do utilizador, utilizando por exemplo um vocabulário familiar ao 

público-alvo; 

• Desenhar para o caso comum; 

• Não complicar a tarefa dos utilizadores; 

• Facilitar a aprendizagem; 

• Apresentar informação, não apenas data;  

• Compreender a capacidade de resposta do utilizador; 

• Testar o sistema com alguns utilizadores e modificar o que não funciona; 

No caso específico das interfaces para aprendizagem, são ainda necessários 

requerimentos especiais ao nível do design que ultrapassam as meras questões 

tecnológicas, pois devem refletir princípios pedagógicos (Nicol, 2001). O designer da 

interface deve ter cinco objetivos sempre presentes (Allen, 2003): 

1) Minimizar a carga de memória: a interface deve ser significativa sem que haja 

necessidade de memorizar símbolos, terminologia e procedimentos; 

2) Minimizar erros: uma boa interface providencia pistas para reduzir o número de 

erros; 

3) Minimizar o esforço; 

4) Promover funções e recursos: a interface deve relembrar ao aluno as 

funções/recursos que ele pode utilizar. Funções que estejam escondidas podem 

aumentar a carga de memória; 

5) Contribuir para os processos de aprendizagem: facilitar e optimizar a experiência de 

aprendizagem, oferecendo o controlo ao aluno para que este possa comunicar con-

fortavelmente com a aplicação, preocupando-se com as suas atividades e não com o 

funcionamento da mesma; 

Como já referimos, as inúmeras variáveis que os sistemas de Realidade Aumentada 

podem incluir tornam a sua catalogação difícil e os elementos constituintes da interface 
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bastante diversificados, pelo que aqui, optámos por definir os tipos de interfaces mais 

comuns em projetos de Realidade Aumentada.  

 

5.1 Interfaces tangíveis  
 

Como referimos anteriormente, as interfaces tangíveis utilizam objetos físicos para 

interagir com os elementos virtuais, sendo que o movimento utilizado nessa interação é 

representado no mundo virtual de forma semelhante ao movimento do mundo físico (o 

rato não é uma interface tangível, pois os movimentos são representados no ecrã de 

forma distinta, por exemplo, movemos o rato na horizontal para selecionar um texto que 

está muitas vezes na vertical). O desenvolvimento destas interfaces está ligado à in-

vestigação dentro da área da computação ubíqua. Inicialmente, Ishii & Ullmer, (1997) 

apresentaram três formas de implementação de interfaces tangíveis: 1) Através de 

superfícies interativas, transformando superfícies como muros, mesas, portas, janelas 

em interfaces ativas com ligação ao mundo virtual; 2) através da associação de bits e 

átomos para acoplar informação digital a objetos do dia a dia; 3) através do ambiente, 

utilizando o som, a luz, as corrente de ar, os movimento de água para servirem como 

interfaces com o ciberespaço. Por seu lado Zuckerman, Saeed e Resnick (2005) 

apresentam quatro paradigmas de funcionamento para as interfaces tangíveis. A 

primeira forma de utilização diz respeito ao uso de TUI para entrada e GUI (graphical 

user interface/interface gráfica) para saída. A segunda forma de utilização está 

associada à saída do computador através de projeção em TUI. A terceira forma de 

utilização diz respeito ao uso em espaços interativos e ambientes imersivos. A última 

forma identificada por estes autores diz respeito ao uso das TUI como elemento de 

entrada e também como elemento de saída do sistema. 

 Muitos são os projetos de Realidade Aumentada que utilizam este tipo de interfaces, 

o MagicBook (Billinghurst et al. 2001) e o projeto da química aumentada de Fjeld e 

Voegtli (2002) são dois exemplos do uso de interfaces tangíveis educativas neste meio. 

Algumas das vantagens destas interfaces podem ser resumidas da seguinte forma: a) 

permitirem uma interação sem costuras entre o mundo virtual e os objetos físicos; b) 

possibilitam a criação de interfaces transparentes; c) não requerem que os participantes 

utilizem dispositivos ou ferramentas especiais; d) viabilizam a manipulação de objetos 
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virtuais com os mesmo dispositivos utilizados no mundo físico; e) o utilizador pode 

empregar facilmente ferramentas digitais e analógicas no mesmo espaço de trabalho; f) 

são altamente reconfiguráveis e podem ser desenhadas pelo utilizador; g) permitem a 

colaboração e a sociabilização; h) Eliminam a barreira da linguagem das convencionais 

interfaces gráficas (Billinghurst, Kato, & Poupyrev, 2008; Carmigniani & Furht, 2011). 

As suas limitações estão associadas com o risco de perder os objetos físicos, 

dificuldades de escala do objeto físico (cujo tamanho é fixo) e a sua relação com o ob-

jeto virtual. Há limitações na versatilidade e maleabilidade, os objetos físicos em 

comparação com os objetos digitais são rígidos e estáticos. A fadiga do utilizador é 

também um fator a ter em conta, uma vez que, o tamanho e o peso do objeto físico não 

devem ser desconsiderados porque têm grandes implicações no utilizador e no 

funcionamento do sistema (Shaer & Hornecker, 2010). 

Para que as interfaces tangíveis cumpram o seu objetivo devem suportar técnicas de 

interação tridimensional no espaço (utilizando, por exemplo, a proximidade do objeto 

para obter feedback), admitir interação com vários jogadores permitindo a colaboração 

entre os participantes, e por fim providenciar pistas visuais no objeto real demonstrando 

as formas de o movimentar (Billinghurst et al., 2008; White, Lister, & Feiner, 2007). 

O uso destas interfaces em contexto educativo tem demonstrado bons resultados. O 

estudo de Ryokai, Marti e Ishii (2004) baseado no protótipo I/O Brush, conclui que a 

interface tangível permitiu a criação de obras de arte complexas e promoveu a 

exploração das matérias primas, fomentando o diálogo acerca dos elementos básicos da 

comunicação visual: cor, textura e movimento. As crianças aprenderam a ter controlo 

sobre conceitos abstratos. Já o estudo de Baker, Antle e Hoven (2012) desenvolvido 

com o protótipo MoSo Tangibles – Sons em movimento, um conjunto de artefactos que 

permitia a modificação do volume e do tom, concluiu que os trinta e nove participantes 

exploraram o som e aprenderam acerca das suas qualidades abstratas. Os conceitos abs-

tratos são difíceis de aprender e para Zuckerman et al. (2005) as vantagens pedagógicas 

das interfaces tangíveis podem dividir-se em três: 1) envolvimento sensorial, as crianças 

aprendem de forma a envolver múltiplos sentidos num processo construtivo e as 

interfaces tangíveis trazem com elas essa possibilidade; 2) acessibilidade, as TUI 

melhoram a acessibilidade das crianças mais novas, de pessoas com dificuldades de 

aprendizagem e de utilizadores com pouca prática; 3) aprendizagem em grupo, estas 
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interfaces facilitam a aprendizagem em grupo facilitando a interação e promovendo a 

discussão. 

As interfaces tangíveis aumentam o número e a complexidade de decisões de design, 

sendo consideradas difíceis de construir (Price & Pontual-Falcão, 2009; Shaer & 

Hornecker, 2010). Shaer e Hornecker (2010) descrevem uma metodologia de design a 

utilizar para projetar TUI´s. A primeira fase, é a da conceptualização e do esboço, a 

segunda fase, diz respeito à construção de protótipos, a última fase, diz respeito à 

especificação da estrutura e comportamento. Alguns autores (Antle, Wise & Nielsen, 

2011), criaram guias para o design de interfaces tangíveis em contexto educativo, das 

quais escolhemos algumas que consideramos mais relevantes. O designer ao projetar 

interfaces tangíveis deve: 

1) Distribuir informações através de modalidades sensoriais, incluindo a táctil, para 

aumentar a capacidade de memória de trabalho; 

2) Integrar fontes de informação espacial entre e dentro de modalidades sensoriais para 

minimizar a carga cognitiva; 

3) Utilizar cenários conhecidos para permitir que as crianças rapidamente entendam os 

objetivos da atividade; 

4) Utilizar objetos do quotidiano para elaborar as TUI permitindo o seu uso imediato; 

5) Relacionar as tarefas com as imagens e objetos de vida das crianças para aumentar a 

relevância pessoal das atividades de aprendizagem; 

6) Manter a consistência entre o sistema e o mundo real; 

7) Utilizar metáforas, para melhorar a usabilidade; 

8) Projetar objetos que permitam uma reconfiguração espacial, suportando a exploração 

e adaptação de ideias;  

 

5.2 Interfaces colaborativas 
 

As interfaces colaborativas são aquelas que permitem a realização de atividades 

remotas ou localizadas no mesmo espaço, a múltiplos utilizadores e através de diversos 

dispositivos. Em ambientes de Realidade Aumentada a colaboração pode assumir duas 

vertentes:  
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a) colaboração presencial ou face-a-face, onde são utilizados HMD´s ou monitores e na 

qual os utilizadores compartilham tanto o ambiente físico como os objetos virtuais. O 

uso de HMD´s permite que cada utilizador tenha a sua visão do objeto virtual, tento 

total liberdade de manipulação ao mesmo tempo que coopera com os restantes 

utilizadores. Já o uso de monitor diminui as características de independência e 

individualidade uma vez que todos os utilizadores observam através do mesmo 

dispositivo os mesmos objetos virtuais. A vantagem deste tipo de colaboração diz 

respeito à integração entre utilizadores através da comunicação verbal, gestos e 

expressões faciais; 

b) colaboração remota, onde são compartilhadas informações e os espaços físicos de 

vários utilizadores utilizando uma rede de computadores (Kirner & Zorzal, 2005). 

Neste caso é necessário apetrechar o sistema com mais funções, nomeadamente a 

videoconferência e sistemas de áudio, para que o possamos utilizar com as mesmas 

vantagens da colaboração presencial. A colaboração remota, pode ainda ser síncrona, 

a aplicação corre ao mesmo tempo para todos os utilizadores, ou assíncrona, a 

aplicação corre em tempos diferentes; 

Um exemplo de Realidade Aumentada colaborativa presencial é o sistema Construct 

3D elaborado por Kaufmann (2004) onde vários alunos na presença uns dos outros, 

utilizando HMD´s, conseguem manipular elementos geométricos e cooperar, a fim de 

estudarem geometria. Outra interface colaborativa presencial é o Shared Space, (Figura 

110) descrito por Billinghurst, Kato, Kiyokawaa, Belchera e Poupyrevd (2002). Um 

exemplo de sistema colaborativo remoto é o jogo do galo ou jogo da velha descrito por 

Zorzal et al. (2008), nele um dos participantes cria o tabuleiro virtual que fica 

disponível para o outro utilizador através de computador. Cada jogador coloca peças 

sobre esse tabuleiro virtual até formar uma sequência de três símbolos iguais (Figura 

111). Outro exemplo, é o sistema que combina videoconferência, Realidade Aumentada 

e interfaces tangíveis descrito no trabalho de Barakonyi, Fahmy, Schmalstieg (2004). 

Dentro do mesmo grupo apontamos o trabalho de Gelb, Subramanian, e Kar-Han, 

(2011) onde é utilizada videoconferência, Realidade Aumentada e interfaces gestuais. 
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Figura 110: Aplicação Shared Space (Billinghurst et al., 
2002) 

 Figura 111: Jogo do galo (Zorzal et al., 2008).  

 

 Os criadores do Studiosturb, uma ferramenta de desenvolvimento de interfaces 

colaborativas em Realidade Aumentada, (Schmalsteig et al., 2002) identificaram cinco 

característica destas interfaces: 1) Virtualidade, objetos que não existem no mundo real 

podem ser vistos e examinados; 2) Aumento, os objetos reais podem ser aumentados 

através de anotações virtuais; 3) Cooperação, múltiplos utilizadores podem ver-se uns 

aos outros e cooperar de forma natural; 4) Independência, cada utilizador controla o seu 

ponto de vista independente; 5) Individualidade, a informação mostrada pode ser 

diferente para cada utilizador. 

Dos estudos empíricos relacionados com a comunicação em interfaces colaborativas 

remotas e presenciais (Chastine, 2011), surgem as seguintes considerações de design: 

a) Apontar é um requisito fundamental para a Realidade Aumentada colaborativa; 

b) O compartilhamento de vídeos é eficaz para a comunicação, gerando referências, 

uma vez que elimina as assimetrias de pontos de vista; 

c) A falta de sugestões de profundidade pode levar a referências mal projetadas; 

d) Os participantes fazem uso do encadeamento referencial; 

e) O apoio de referenciação virtual pode potencialmente prejudicar a colaboração se 

bloquear a visão dos participantes; 

f) Os participantes podem estar relutantes em usar referências virtuais se o controle 

sobre elas for pobre; 

g) A utilização de sombras fornece sugestões de profundidade adicionais melhorando a 

precisão com que se geram referências; 
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5.3 Interfaces híbridas  
 

As interfaces híbridas são caracterizadas pela utilização de diversos tipos de 

interfaces no mesmo sistema, sendo que a interação com este pode ocorrer também com 

distintos dispositivos. Esta estrutura flexível, permite que “as operações que estes 

sistemas suportam sejam mais do que convencionais, podendo mesmo ser alargadas 

para permitir que os utilizadores especifiquem novas operações em tempo de execução” 

(Zhou, Duh, & Billinghurst, 2008, p. 198), oferecendo por vezes aos utilizadores uma 

escolha no domínio da interface. 

Vários são os projetos que têm feito uso das interfaces híbridas, vejamos o protótipo 

de Regenbrecht, Collins e Hoermann (2013) – VoxelAR – que combina vídeo e con-

trolo através de gestos permitindo a interação com o ambiente virtual e possibilitando 

oclusões mútuas corretas entre os dedos que interagem com o sistema. O VoxelAR pode 

ser utilizado e adaptado a vários dispositivos de visualização. A sua aplicação foi 

demonstrada num cenário de reabilitação física. Hedley, Billinghurst, Postner, May e 

Kato (2002) elaboraram um protótipo para visualização do espaço geográfico (Figura 

112) que combinava tecnologias como a Realidade Aumentada, a Realidade Virtual e a 

visão computacional. O sistema para escavação arqueológica VITA (Figura 113) apre-

sentado por Benko, Ishak e Feiner (2004) combinava HMD´s com uma superfície 

interativa para múltiplos utilizadores, um ecrã de grandes dimensões e displays de mão. 

Os utilizadores podiam utilizar luvas, comandos de voz ou superfícies sensíveis ao 

toque para interagir com o sistema, pesquisar ou visualizar informação. 

 

 
Figura 112: Aplicação com interface híbrida (Hedley et al., 
2002) 

 Figura 113: Aplicação VITA com interface Híbrida 
(Benko et al., 2004).  
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Uma vez que, são várias as possibilidades de utilização de interfaces híbridas, alguns 

investigadores têm-se dedicado a explorar os efeitos de novas técnicas de interação com 

diversos dispositivos. Um exemplo dessa exploração, é o trabalho descrito por 

Budhiraja, Lee e Billighurst (2013), onde os autores tentaram estudar a utilização de 

displays de visualização (HMD´s) e displays de mão (HHD). Analisaram aqui novas 

técnicas de interação, que possam retirar vantagem da utilização dos dois dispositivos 

integrados, no mesmo sistema de Realidade Aumentada, com um único utilizador. 

Estudaram o compartilhamento de informação através de diversos dispositivos, a gestão 

adaptativa da visualização e a visualização de múltiplas camadas. Em 2011, o trabalho 

de Dedual, Oda e Feiner, tentou analisar as formas de interação entre os seguintes 

dispositivos: uma mesa interativa e um HMD. A complementaridade de informação 

transmitida entre os dois dispositivos e as formas de interação entre dois utilizadores 

(um utilizando o HMD e outro utilizando a mesa interativa) foi analisada. Estas 

explorações e análises, apontam para a necessidade de muitos mais estudos, no que diz 

respeito às interfaces híbridas, em primeiro lugar devido às inúmeras variáveis que 

podem estar envolvidas nestes sistemas, em segundo lugar para tentarmos compreender 

cada vez melhor as formas de interagir e visualizar através destas interfaces. As 

conclusões preliminares do estudo de Carvalho, Trevisan e Raposo (2012) apontam já 

algumas guias de design que podem ajudar na construção deste tipo de interfaces:  

 
• Utilizar feedback visual para indicar ao utilizador o estado do sistema. Melhorar este 

feedback com outras modalidades, como o som, pode ser uma boa opção. Este é 

um assunto muito importante especialmente durante as transições de interfaces; 

• Diminuir a carga cognitiva durante a utilização de displays, mapeando comandos 

semelhantes a idênticas componentes físicas dos dispositivos;  

• Procurar dispositivos que possam substituir ou complementar a interação. Por vezes 

os utilizadores podem ficar cansados de utilizar determinados dispositivos não com-

pletando por isso as tarefas; 

• Analisar as infraestruturas do espaço de trabalho e a sua relação com os dispositi-

vos de interação; 

• Considerar os aspetos ergonómicos enquanto se projeta a interação. Por exemplo 

se o utilizador é destro ou ambidestro, a altura (se o utilizador é alto ou baixo), a 

posição do utilizador (é suposto o utilizador estar de pé ou estar sentado) (Carvalho 

et al., 2012, p. 287); 
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Estas guias representam uma boa base de trabalho incitando ao desenvolvimento de 

mais estudos dentro desta temática das interfaces híbridas. 

 

5.4 Interfaces multimodais 
 

As interfaces multimodais conciliam as formas de comportamento e linguagem 

humanas com os objetos reais. O discurso, os gestos e o olhar, tornam-se nestas interfa-

ces formas de interação com os sistemas. Uma interface que combine voz e gestos, 

como forma de interação, é uma interface multimodal. Alguns autores confirmam a sua 

importância num futuro próximo, eis as palavras de Carmigniani e Furht que assim o 

professam: 

 
Este tipo de interação está agora a ser amplamente desenvolvida e é certo que irá ser 

um dos tipos preferidos de interação no futuro das aplicações em Realidade Aumen-

tada uma vez que oferecem uma relativamente robusta, eficiente, expressiva e 

altamente móvel forma de interação homem-computador, que representa o estilo prefe-

rido de interação dos utilizadores (Carmigniani & Furht, 2011, p. 16). 

 

Inclusivamente os novos sensores de profundidade e rastreamento comerciais como o 

Microsoft Kinect e o Leap Motion tornam todos os dias mais fácil a exploração destas 

interfaces. As características e requerimentos de uma interface multimodal implicam 

segundo Grasset, Looser e Billinghurst, (2005) o suporte de múltiplas modalidades, ou 

seja, estas interfaces necessitam suportar modalidades como as visuais, as auditivas, as 

hápticas e de voz, sendo que o hardware também deve providenciar o acesso a 

conteúdos reais e virtuais. Devem ainda suportar, um circuito fechado, uma vez que as 

complicações advindas da utilização de múltiplos dispositivos, podem ser removidas se 

integrarmos esses elementos numa única peça de hardware. A interface tornar-se-ia 

mais transparente e melhorar-se-ia a eficiência da interação. Segundo estes autores, 

estas interfaces devem ainda possuir uma relação consciente com o mundo real. 

O protótipo de Siltanen et al. (2007) é um exemplo da aplicação destas interfaces a 

projetos de Realidade Aumentada. No estudo descrito, um sistema de Realidade 

Aumentada com interface multimodal é utilizado para cumprir tarefas de montagem em 

contexto industrial. O trabalho de Irawati, Green, Billinghurst, Duenser e Ko (2006) 
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relata uma interface multimodal em Realidade Aumentada que combina voz e gestos 

para interagir com o sistema. Heidemann, Bax e Bekel (2004) descrevem um sistema de 

Realidade Aumentada com interfaces multimodais, desenvolvido para aquisição online 

de conhecimento visual e a posterior recuperação de elementos memorizados. Já o 

protótipo proposto por Sonntag e Toyama (2013) implica uma interface multimodal em 

Realidade Aumentada para contexto hospitalar. Combina sistemas de voz, HMD´s, 

eyetrackers e outros dispositivos e tem o potencial de produzir resultados de desempe-

nho mais elevados, fornecendo ainda um mecanismo de controle de aquisição de dados 

diretos. Este sistema, eleva as capacidades de memória do médico que pode a qualquer 

momento verificar virtualmente os dados e contexto do paciente. 

Verificamos que as interfaces multimodais podem ser bastante intuitivas, uma vez 

que, o uso de diversas formas de interação bem conhecidas do ser humano se 

complementam entre si. Uma interface de voz pode ser útil para uma determinada 

situação, enquanto uma interface gestual pode ser mais indicada noutra, a junção das 

duas torna este tipo de interfaces muito mais poderosa e adaptável que qualquer outra 

que use estas modalidades isoladamente. Para além disto, projetos empíricos têm 

demonstrado que o uso destas interfaces são do agrado dos utilizadores em detrimento 

daquelas que utilizam uma única forma de interação. O trabalho de Irawati et al. (2006) 

estabelece uma comparação entre o uso de uma interface multimodal que recorre a 

gestos e voz com uma interface apenas gestual, concluindo uma maior eficácia de 

interação das interfaces multimodais. Resultados iguais são obtidos por Billinghurt e 

Lee (2012). 

Apesar destas interfaces serem relativamente recentes, poucos exemplos terem sido 

desenvolvidos e poucos estudos de usabilidade terem sido feitos, existem já alguns 

autores que fazem recomendações de design para o desenvolvimento de interfaces mul-

timodais, é o caso de Irawati et al. (2006) e Billinghurt e Lee (2012) que indicam que 

devemos:  

• Fazer coincidir as modalidade de gestos e voz com métodos apropriados de 

interação; 

• Providenciar ao utilizador feedback acerca dos tipos de ordens que estão a ser 

enviadas para o sistema, ou seja, estará o sistema a reconhecer voz ou gestos?; 
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• Utilizar um sistema com gestos e comandos de voz que sejam fáceis de memorizar 

pelo utilizador, sendo por isso fáceis de utilizar e reutilizar; 

• Ter atenção ao contexto, o contexto de interação pode ser usado para remover a 

ambiguidade dos inputs de fala e gestos; 

As interfaces aqui referenciadas, são as mais usuais em sistemas de Realidade 

Aumentada e como comprovámos, a busca dos investigadores por interfaces transpa-

rentes que utilizam o comportamento e linguagem humana para comunicar com o 

mundo virtual, tem sido superada em conquistas cada vez mais espantosas. O afasta-

mento verificado em relação à interface gráfica, uma vez que, esta ficava “aquém de 

abraçar a riqueza dos sentidos humanos e as habilidades que as pessoas desenvolveram 

através de uma vida de interação com o mundo físico” (Ishii & Ullmer, 1997, p. 7), 

deve ser encarada como um passo necessário para o desenvolvimento de sistemas de 

Realidade Aumentada mais promissores. Todavia, é de referir, que a forma de interação 

da interface gráfica e algumas das suas componentes ainda são utilizadas em alguns 

projetos de Realidade Aumentada, quer seja para ajudar o utilizador (utilizando ícones 

que nos levam às instruções do sistema) quer seja para complementar o sistema (iniciar 

com uma interface tangível, colaborativa, híbrida ou multimodal e continuar a interação 

com interface gráfica) ou simplesmente por razões económicas e de gestão de recursos. 

Na interface gráfica, e tal como o nome indica, a maioria do sistema estava assente em 

elementos gráficos que ajudavam o utilizador a cumprir determinadas tarefas, contudo, 

a utilização das interfaces tangíveis, colaborativas, híbridas e multimodais parecem atri-

buir uma boa parte desse papel à interatividade.  
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Capítulo 6 
 

A interatividade  
 

 

Uma das características chave da Realidade 

Aumentada é o facto de ser um meio 

interativo. 
(Craig, 2013, p. 185) 

 

A interatividade é apontada por Azuma (1997) como um dos três itens que ajuda a 

fazer a distinção entre um sistema de Realidade Aumentada e um que não o é. Segundo 

o autor, “um sistema de Realidade Aumentada deve ser interativo e a interação deve 

dar-se em tempo-real” (p. 356). A interatividade potencia os projetos de Realidade 

Aumentada e caberá ao designer utilizar toda a sua criatividade, para tornar a 

experiência do utilizador significativa. A interatividade tem portanto implicações 

consideráveis nessa experiência. O potencial da interatividade é descrito nas palavras 

aterradoras de Virilio: 

 
... se a interatividade for para a informação o que a radioatividade é para a energia, 

então estamos diante da temível emergência do “acidente dos acidentes”, um acidente 

não mais local e situado precisamente, mas global e generalizado, ou, em outras pala-

vras, de um fenómeno capaz de interferir simultaneamente em toda parte (Virilio, 1999, 

p. 129). 

 

Contudo, em vez da versão negativista do autor supracitado, acreditamos que a 

interatividade veio ajudar a estabelecer ligações mais intuitivas com os ambientes 

virtuais ubíquos e com a informação que neles consta. Mas estará a interatividade 

associada só com os novos meios de comunicação? O termo interatividade “ressalta a 

participação ativa do beneficiário duma transação de informação” (Lévy, 1997, p. 79). 

Isto pode acontecer através de uma televisão, do telefone, de documentos apresentados 

na Web ou de Realidade Aumentada. Para Manovich (2001), os novos media são intera-

tivos, contrastando neste ponto com os velhos media, onde a ordem de apresentação era 

fixa, todavia, para Levy (1997) um recetor de informação nunca é passivo, ele descodi-
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fica, interpreta, participa e mobiliza o seu sistema nervoso de cem maneiras diferentes 

das do seu vizinho. Para este autor, a interatividade não é apenas uma característica 

associada aos novos meios, ela esteve sempre presente nas nossas vidas, no entanto, o 

autor assume que existem meios mais interativos que outros. A comunicação através do 

mundo virtual é mais interativa do que a comunicação telefónica, porque implica a 

inclusão da imagem da pessoa e a da situação na mensagem. Por seu lado, o telefone é 

mais interativo, porque nos põe em contacto com a voz do próprio interlocutor. São 

diferentes graus de interação, mas também diferentes dimensões dessa mesma interati-

vidade. O grau de interatividade de um dispositivo de comunicação pode medir-se a 

partir de eixos muito diversos: 

 
• As possibilidades de apropriação e de personalização das mensagens 

recebidas seja qual for a sua natureza; 

• A reciprocidade da comunicação (comunicação um-um ou todos-todos); 

• A virtualidade, que sublinha aqui o cálculo da mensagem em tempo real em 

função de um modelo e de dados de entrada; 

• A implicação da imagem dos participantes nas mensagens; 

• A telepresença (Lévy, 1997, p. 82); 

 

Segundo Laurel, a interatividade existe num continuum que pode ser caracterizado 

por três variáveis sendo elas a “frequência (quantas vezes podemos interagir), alcance 

(quantas escolhas estão disponíveis), significado (quanto é que essas escolhas afetam o 

assunto)” (Laurel, 1993, p. 20). Laurel acrescenta posteriormente às suas variáveis uma 

outra, a sensação, dizendo que “ou nos sentimos a participar na ação da representação 

ou não” (Laurel, 1993, p. 21). As variáveis descriminadas anteriormente podem ajudar a 

criar esta experiência de participação, mas ela também pode advir de outras fontes, por 

exemplo a imersão sensorial. 

A Realidade Aumentada, consegue englobar todos estes eixos e chegar ao limite de 

todas as variáveis do continuum, podendo por isso, atingir o mais elevado grau de 

interatividade, esse grau vai depender dos propósitos de cada aplicação ou sistema. 

Tentaremos aqui compreender o conceito de interatividade à luz deste novo meio e 

posteriormente debruçar-nos-emos sobre a importância pedagógica desta característica. 
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1.1 Interatividade em Realidade Aumentada 
 

A Realidade Aumentada é um meio multifacetado, ou seja, pode incluir em si muitos 

outros meios e permite a interação simultânea entre objetos virtuais e objetos reais. Ao 

contrário de outros meios, em Realidade Aumentada as interações com o mundo real 

estão automaticamente disponíveis para uso do sistema, logo, tudo o que é uma ação 

pode ser também interação. A interação num ambiente de Realidade Aumentada pode 

ocorrer entre:  

 
• Participantes e a aplicação de Realidade Aumentada; 

• Participantes e participantes via aplicação de Realidade Aumentada; 

• Mundo virtual e mundo real; 

• Participantes e mundo virtual; 

• Participantes e mundo real (Craig 2013, p. 186); 

 

De acordo com Jensen a interatividade é “uma medida da capacidade potencial de 

um media de permitir que o utilizador exerça uma influência sobre o teor e/ou forma da 

comunicação mediada” (Jensen, 1998, p. 201). Por vezes, esta influência em Realidade 

Aumentada é tal, que tem implicações em todo o funcionamento do sistema, por exem-

plo, através da nossa localização no mundo físico, podemos despoletar o aparecimento 

de informação e a modificação dessa mesma informação a qualquer segundo. A própria 

mudança de direção ou os comandos de voz podem influenciar completamente a comu-

nicação. A interatividade permite ao utilizador configurar o contacto com a informação 

e administrar a forma de aceder aos conteúdos de acordo com as suas expectativas. Num 

meio como a Web, a noção de interatividade estava fortemente ligada com a noção de 

controlo sobre o acontecimento, não podendo afastar-se do utilizador (Canavilhas, 

2007). Em Realidade Aumentada este padrão mudou, a interatividade pode ser incons-

ciente e não intencional é o que acontece se por alguma razão passarmos num 

determinado local e só pelo facto de estarmos ali a nossa aplicação reproduzir uma 

imagem ou um som. O controlo de que Canavilhas (2007) falava, deve portanto, ser 

atribuído ao utilizador consoante as possibilidades que o designer definiu para determi-

nado sistema. Como tal, a regra de controlo de interatividade pelo utilizador, não pode 

ser aplicada a este tipo de sistemas. Em Realidade Aumentada os paradigmas de intera-
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tividade não estão suficientemente estudados e avaliados, inclusivamente, o inúmero 

conjunto de possibilidades de interação torna praticamente impossível a indicação de 

paradigmas mais corretos que outros, como o que aconteceu com os computadores onde 

o esquema interativo WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointer) foi largamente 

adoptado. Contudo a Realidade Aumentada existe no mundo real e podemos por isso 

tomar emprestados alguns dos esquemas interativos do mundo real. Estes esquemas 

podem ainda ser acrescentados por interações indisponíveis no mundo real (Craig 

2013), ou seja, interações só possíveis de ocorrer virtualmente. Se por exemplo tivermos 

como tarefa ir buscar um lápis no mundo real, temos de nos levantar, ir em direção ao 

lápis, pegar nele e voltar para o lugar. No entanto, em Realidade Aumentada, o designer 

pode oferecer muitas outras possibilidades para além da opção física, podemos por 

exemplo apontar ou elaborar um gesto em direção ao lápis e como resposta ele voar em 

direção a nós, ou simplesmente chamar por ele através de comandos de voz. Cabe, 

assim, à imaginação do designer a definição das possibilidades de interação a utilizar 

em determinado projeto. 

Existem alguns autores que identificam técnicas específicas de interatividade em 

Realidade Aumentada. Broll et al. (2005) definem quatro técnicas, a primeira delas é a 

interação espacial, baseada na manipulação das propriedades espaciais dos objetos 

físicos. Este tipo de interação é tipicamente realizada através de interfaces tangíveis, 

gestos ou apontadores e é ideal para selecionar objetos tridimensionais virtuais. A 

segunda técnica é a interação baseada em comandos, que consiste em ligações de 

entrada que especificam determinadas funcionalidades, é tipicamente implementado 

para utilizar comandos de gestos e comandos de voz. A terceira técnica é a interação de 

controlo virtual, esta técnica baseia-se em objetos 3D que representam uma determinada 

função. A última técnica descrita pelos autores refere-se à interação de controlo físico, é 

baseada em ferramentas físicas ou painéis de controlo, podendo controlar objetos físicos 

e objetos virtuais. 

Para Craig (2013), a interatividade em Realidade Aumentada pode ser agrupada em 

três categorias de nível superior: 

• Manipulação: esta é uma das formas mais comum de interação em Realidade 

Aumentada e diz respeito à forma como interagimos com o mundo virtual. A 

manipulação pode ser feita através de controlo direto (interação semelhante à do 
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mundo físico), controlo físico (utilização de dispositivos físicos por exemplo um 

tablet, um botão, que nos permitam manipular objetos virtuais), controlo virtual 

(versão virtual do controlo físico onde o tablet e o botão são também virtuais), 

controlo de agentes (um agente elabora uma ação em nome do participante, uma 

interface de voz ou um assistente virtual podem ser esses agentes). Os investigadores 

têm demonstrado um maior interesse na manipulação por controlo direto, explorando 

a interação através de gestos, de forma a se assemelhar o mais possível com a 

interação no mundo físico (Seoa & Lee, 2013) e desenvolvendo técnicas relacionadas 

com as ações –  agarrar, apontar e pressionar (Buchmann, Violich, Billinghurst, & 

Cockburn, 2004); 

• Navegação: está relacionada com a forma como nos deslocamos pelo mundo e pode 

ter duas componentes de interação, a viagem e a sinalética. Viajar é o ato de 

deslocação pelo mundo, e em Realidade Aumentada os modos de viajar são iguais 

aos do mundo real, andar, correr, guiar um carro, etc. Por seu lado a sinalética ajuda- 

-nos a saber onde estamos e leva-nos onde queremos. A sinalética permite-nos 

prover o utilizador de uma navegação consciente na medida em que podemos incluir 

na aplicação mapas virtuais, assistentes virtuais, indicadores, sinais, entre outros. A 

sinalética em Realidade Aumentada pode ser orientada para uma determinada tarefa, 

neste caso, uma seta tridimensional que indica onde devemos virar na rua, ajuda-nos 

a cumprir a tarefa. A sinalética neste meio pode também ser simplesmente explorató-

ria, a inclusão de anotações acerca dos prédios e das ruas circundantes são um bom 

exemplo disso (Grasset, Mulloni, Billinghurst, & Schmalstieg, 2011);  

• Comunicação: A interação com outros participantes em Realidade Aumentada pode 

levar à necessidade de comunicação através da própria aplicação, nomeadamente 

quando os participantes estão distantes um do outro, afastando-se a possibilidade das 

formas de comunicação tradicionais. Essa interação, pode dar-se por exemplo, atra-

vés de canais auditivos ou através de pistas deixadas para que o outro participante 

elabore a sua tarefa. Todas as pistas que vamos deixando no dia a dia para os outros 

seres humanos (por exemplo, pegadas) podem ser emuladas em Realidade Aumen-

tada; 
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A interatividade em Realidade Aumentada é fundamental para o funcionamento dos 

sistemas e para a experiência do utilizador, os designers devem estudar e explorar várias 

técnicas de interação e ter em conta o contexto da sua aplicação.  

 

6.2 Interatividade em ambientes educativos 
 

A interatividade tornou-se num elemento chave da aprendizagem associada às novas 

tecnologias (Oliver, 1996) e como verificamos é uma característica importante nos 

ambientes de Realidade Aumentada. 

Num ambiente computacional educativo, o termo interatividade é utilizado para 

descrever uma variedade de atividades de aprendizagem, incluindo a interação entre 

estudantes (estudante - estudante), interações com o professor (professor – estudante) e 

interações com o material pedagógico (estudante – conteúdo) (Moore, 1989). Quando o 

material pedagógico é apresentado num sistema multimédia computacional, podemos 

distinguir duas formas de interação entre o estudante e o conteúdo: aquelas que são ini-

ciadas pelo estudante e aquelas que são iniciadas pelo computador (Schar & Krueger, 

2000). Independentemente da forma de iniciação, a interação tem uma sequência de três 

fases: iniciação, resposta e feedback (Evans & Sabry, 2003). Num sistema computacio-

nal comum, na interface é apresentado ao aluno um botão (iniciação por parte do 

computador), o aluno carrega no botão (resposta) e o computador apresenta outros 

conteúdos (feedback) (Figura 114). Este modelo é semelhante em muitos sistemas de 

Realidade Aumentada para contexto educativo, no entanto, nos sistemas cujo rastrea-

mento é feito através de marcadores, reconhecemos algumas diferenças que dizem 

respeito à fase de iniciação. Nos sistemas que acabámos de referir, a iniciação é feita 

pelo marcador, o aluno coloca-o em frente a um dispositivo de visualização (resposta) o 

dispositivo de visualização apresenta os conteúdos sobre o marcador (feedback) (Figura 

115). 
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Figura 114: Sequência de interação iniciada pelo 
computador (Adaptado de Evans & Sabry, 2003). 

 Figura 115: Sequência de interação em sistema com 
rastreamento através de marcadores. (Fonte própria). 

 

A presença da interação e da interatividade em ambientes de aprendizagem digitais 

tornou-se sinónimo de aperfeiçoamento da aprendizagem (Oliver, 1996), no entanto, é 

necessário compreender as implicações cognitivas do uso da interatividade. Para 

responder a esta necessidade, Oliver (1996) criou um continuum que relaciona a 

interatividade com a cognição (Figura 116). Através dele podemos compreender que as 

interações correspondentes aos níveis médio e baixo do processo cognitivo predominam 

na grande maioria dos sistemas por serem de fácil aplicação e elaboração, no entanto a 

aprendizagem não é necessariamente um resultado que daqui se adquire. É, por 

conseguinte, com os elementos interativos que promovem a reflexão, a análise e o teste 

de hipóteses que a aprendizagem mais sai a ganhar. 

 

Figura 116: Continuum de interatividade. (Adaptado de Oliver ,1996) . 
 

Alguns estudos consideram benéfico o uso da interatividade na aprendizagem. Num 

estudo feito por Moreno, Mayer, Spires, e Lester (2001), os alunos aprenderam a 

desenhar as raízes, os caules e folhas de plantas, para que estas sobrevivessem a 

determinado ambiente, através de uma aula multimédia/interativa apresentada num 

computador. Os alunos que participaram nesta experiência interativa, mostraram um 
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melhor desempenho (memorizaram e transferiram o que aprenderam para desenvolver 

outros problemas) quando comparados com alunos que tiveram acesso à mesma matéria 

sem participarem na experiência interativa. Noutra investigação, levada a cabo por 

Mayer, Dow, e Mayer, (2003), os alunos debruçaram-se sobre o estudo do funciona-

mento dos motores eléctricos através de uma aplicação multimédia. Quando os 

estudantes tinham possibilidade de fazer perguntas recebendo depois respostas, interac-

tivamente, obtinham-se melhores resultados nos testes e na resolução de problemas. 

Também Evans e Gibbons (2007) apresentaram dois modelos para demonstrar o funcio-

namento de uma bomba de bicicleta: o estudo comprovou que o modelo interativo 

contribuiu efetivamente para uma aprendizagem mais aprofundada, melhorando os 

resultados da avaliação e reduzindo o tempo para completar as questões dos testes. 

A interatividade apresenta duas características determinantes que podem conduzir ao 

sucesso na aprendizagem: a) o pensar: usada corretamente, a interatividade faz-nos pen-

sar. O pensar leva ao compreender. O compreender leva ao aumento das capacidades e a 

uma tendência para a mudança de comportamento; b) o fazer: a interatividade solicita 

que façamos coisas, a prática promove a nossa capacidade de construir conhecimento e 

há uma tendência para a mudança de comportamento (Allen, 2003); 

Os designers devem utilizar a interatividade para cultivar uma aprendizagem mais 

profunda, uma vez que, esta característica não produz apenas eventos externos observá-

veis, tal como o clic do rato sobre um ícone, mas também eventos internos, como a 

memorização, classificação, análise, e tomada de decisões (Allen, 2003). A interativi-

dade motiva, envolve, incita à participação e pode ser utilizada como componente da 

interface e dos conteúdos, aplicando conceitos, fundamentos e técnicas pedagógicas, 

que promovem a aprendizagem. 
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Capítulo 7 
 

Investigações empíricas sobre Realidade Aumentada: estado da 
arte  

 

 

Apesar do termo Realidade Aumentada estar já cunhado há mais de duas décadas, só 

a partir de 2008 começa a ser reconhecido pelo público numa escala significativa. Esse 

reconhecimento surge da associação da tecnologia com as campanhas publicitárias de 

grandes marcas, com a exploração da tecnologia por parte da indústria do entreteni-

mento e com o surgimento de várias aplicações para smartphones. Também o Projeto 

Glass da Google, duplicou o nível de consciência acerca da tecnologia de Realidade 

Aumentada (Inbar, 2013). Em 2009, foi fundado o The AR Consortium, inicialmente 

composto por dez empresas com o objetivo de ser uma plataforma para trocar e discutir 

assuntos relacionados com a indústria de Realidade Aumentada. Mais tarde é criado o 

AugmentedReality.Org que tem como meta a inspiração de 1 bilião de utilizadores 

ativos de Realidade Aumentada antes do final de 2020. Os seus objetivos passam por 

educar e aumentar a consciencialização sobre o verdadeiro poder deste meio, conectar 

os profissionais de Realidade Aumentada e incubar as melhores iniciativas, ajudando a 

trazê-las para o mercado. Esta organização criou um dos maiores eventos de Realidade 

Aumentada do mundo o AWE (Augmented World Expo) que em 2013 teve mais de cem 

conferencistas envolvidos.  

Segundo Thomas Alt, na entrevista dada a Wolde e Virki (2012), a Realidade 

Aumentada também designada por ele de o oitavo meio de massas, gerava em 2010 um 

mercado de dois milhões de dólares, em aplicações para smartphones e está à beira de 

se tornar em 2015 um negócio real, representando 1,5 biliões de dólares. Num estudo do 

Pew Research Center (2008), 56% dos participantes concordaram que em 2020 a 

Realidade Aumentada e as transições entre real e virtual vão ser uma constante do 

quotidiano. Assumindo ainda, que a Realidade Aumentada irá promover novas oportu-

nidades no ensino (Anderson & Rainie, 2008). Também a Gartner no relatório Hype 

Cycle for Emerging Technologies de 2012, considera que a tecnologia de Realidade 

Aumentada se encontrará localizada, nos próximos dez anos, entre as tecnologias que 

geram expectativas mais elevadas (Murphy, 2012).  
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Desde o início que esta tecnologia despertou o interesse e a curiosidade de vários 

investigadores por todo o mundo, no entanto, as questões de natureza tecnológica, eram 

aquelas, sob as quais mais se debruçavam. Hoje, a crescente utilização da tecnologia 

levanta a necessidade de compreender o seu impacto na vida do ser humano. A tecnolo-

gia tornou-se mais fácil de utilizar e tem sido empregue algumas vezes como um 

simples artifício, sem nenhum propósito. Várias vozes se levantam no sentido de apelar 

à intervenção de investigadores sociais, designers e artistas que consigam compreender 

o impacto da tecnologia e desenvolver novas considerações estéticas e uma nova lin-

guagem, própria deste meio, que seja mais significativa para o ser humano (Inbar, 2013; 

Papagiannis, 2013; Papagiannis, 2011). Da vasta e interessante produção científica das 

duas últimas décadas, interessa-nos a componente ligada à educação, ao design e à 

interligação das duas áreas. 

 

7.1 Estudos educativos 
 

Em relação à educação, vários são os investigadores que se interessaram pelo 

impacto desta tecnologia nas mais diversas áreas de ensino. As conclusões de alguns 

trabalhos apontam no sentido da tecnologia de Realidade Aumentada ter um impacto 

positivo no ensino/aprendizagem e para além do mais, ser um elemento que estimula a 

motivação (Buccioli et al., 2006; Juan et al., 2008;  Shelton & Hedley, 2002).  

Dias (2009a) investigou o uso do livro aumentado (um livro com inclusão de 

elementos em Realidade Aumentada) no ensino. Na sua investigação o miBook - 

Multimedia Interactive Book é o protótipo através do qual são compreendidas as reações 

dos utilizadores. As conclusões do estudo, feito com cinco participantes adultos, 

apontam no sentido do livro aumentado criar e intensificar a experiência de aprendiza-

gem. Para além disso, identificou-se que, adicionar recursos visuais a um livro tradicio-

nal vai aumentar o seu valor como material educativo. O texto, torna-se assim, mais 

fácil de ler e portanto é promovido também o processo de aprendizagem. O conteúdo 

áudio-visual é mais atraente do que os conteúdos dos livros tradicionais. Ao acrescentar 

estes recursos de visualização a um livro tradicional, cria-se um novo conceito e novas 

possibilidades, originando novos instrumentos educativos.  
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Por seu lado, a investigação de Kaufman (2004) acerca do ensino da geometria, 

implicou a criação de um protótipo com recurso a dispositivos de visualização mais 

dispendiosos, como os HMD´s. O Construct3D, utilizava um sistema colaborativo em 

Realidade Aumentada. As avaliações do sistema sugerem que este encorajava à experi-

mentação e melhorava a capacidade de compreensão espacial. 

Esta busca por dados relativos ao impacto da Realidade Aumentada na aprendiza-

gem, levaram a que os investigadores Juan et al. (2008) testassem uma aplicação de 

Realidade Aumentada para a aprendizagem do corpo humano. As quarenta crianças, 

entre os oito e os dez anos, gostaram de aprender com a aplicação e consideraram esta 

ferramenta útil, não só para a aprendizagem deste tema mas também para a 

aprendizagem de outros temas. Outros estudos corroboram estas conclusões, é o caso do 

estudo de Pasaréti et al., (2011) que implicou o teste de um livro de exercícios em 

Realidade Aumentada para o ensino da Química. Duas escolas participaram na 

experiência com um total de cento e oitenta e quatro alunos do 9º e 10º ano. Os 

resultados apontaram no sentido da Realidade Aumentada ser um elemento que pode 

acompanhar os manuais escolares e os livros de exercícios, uma vez que ajuda à 

compreensão de determinados modelos. Os alunos e professores mostram-se 

interessados em utilizar a tecnologia. Outro exemplo ainda, é o da investigação de 

Martin-Gutierrez et al., que em 2010 analisaram um livro aumentado, o AR-Dehaes, 

que permite a visualização de elementos espaciais ligados à engenharia. Nos vinte e 

quatro alunos universitários que participaram na experiência, verificou-se um impacto 

positivo relacionado com a habilidade espacial. Estes mesmos alunos consideraram a 

experiência fácil de utilizar e útil.  

Alguns estudos tentam complementar a discussão chegando a conclusões acerca das 

formas de utilização da Realidade Aumentada na sala de aula: 

 
• A Realidade Aumentada deve ser flexível para que os professores possam adapta- 

-la às necessidades individuais de cada criança. Deve ser possível acrescentar e 

remover elementos, assim como, mudar a velocidade das animações. 

• Os sistemas de Realidade Aumentada devem ser capazes de transmitir o conteúdo 

programático durante o mesmo período de tempo em que os métodos tradicionais o 

fazem. 
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• As crianças devem poder explorar o conteúdo de Realidade Aumentada e esta 

exploração deve ser cuidadosamente planeada de forma a aumentar as 

oportunidades de aprendizagem.  

• O desenvolvimento de aplicações educativas de Realidade Aumentada deve ter em 

conta a natureza e o contexto institucional em que vai ser introduzida. Sugerindo 

que há benefícios na abordagem de design centrada no utilizador (user-centered 

design) (Kerawalla et al., 2006, p. 17). 

 

Também as estratégias colaborativas, com uso de Realidade Aumentada, têm sido 

bastante estudadas e implicam a criação de diversos tipos de interfaces por vezes com 

elevados níveis de complexidade. Os resultados seguem a mesma linha dos 

apresentados em cima, ou seja, o impacto dos sistemas de Realidade Aumentada no 

campo do ensino aprendizagem demonstra ser positivo (Kaufmann, 2004; Kaufmann & 

Schmalstieg, 2003). 

 

7.2 Estudos de design 
 

A investigação ligada ao design em ambientes de Realidade Aumentada é bastante 

recente. Os primeiros anos da tecnologia geraram projetos que se limitavam ao 

rastreamento e à exibição do objeto virtual sobre o mundo real. A grande complexidade 

ligada ao funcionamento destes sistemas e as limitações tecnológicas, deixavam de lado 

as preocupações com o design e com a comunicação visual. No entanto, começou a 

instalar-se a necessidade de uma mudança na forma de pensar a Realidade Aumentada, 

deixando de ser apenas uma tecnologia para passar a ser também um meio. O sistema 

DART - Designer's Augmented Reality Toolkit, uma ferramenta para designers proposta 

por MacIntyre et al. (2004), foi dos primeiros a ser construído tendo como preocupação 

central o design e o designer. No estudo que descreve esta ferramenta, são inclusiva-

mente descritos os mais significantes problemas que os designer enfrentam quando 

trabalham com a tecnologia de Realidade Aumentada:  

• A necessidade de programar; 

• As interface de programação são por norma muito diferente das interfaces em que os 

designers estão habituados a trabalhar (como a interface do Adobe Photoshop, Adobe 

inDesign,  Adobe Dreamweaver, etc); 
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• Muitas das ferramentas de programação de Realidade Aumentada são feitas para 

linguagens como C ou C++, linguagens de difícil compreensão por parte dos 

designers; 

• É necessário trabalhar com tecnologias e programas muito distintos para conseguir 

elaborar um projeto de Realidade Aumentada; 

• É dispendioso em termos de tempo e dinheiro; 

• A exploração das relações entre real e virtual é difícil; 

Outros estudos, comparam questões específicas, ligadas à interface ou aos conteúdos, 

é o caso do estudo de Amado (2007) que compara uma experiência de Realidade 

Aumentada e HMD com uma experiência de Realidade Aumentada com marcadores. 

Esta comparação foi balizada pelos conceitos de usabilidade e interatividade. As 

conclusões indicam que o uso de Realidade Aumentada com HMD é mais intuitiva e 

facilita a interação, porém, o HMD provoca mais fadiga e desconforto no utilizador. A 

utilização de Realidade Aumentada com marcadores tem melhor qualidade de imagem 

virtual e por períodos longos de utilização, esta é a melhor solução. O desempenho 

global dos utilizadores foi melhor nas aplicações de Realidade Aumentada com uso de 

marcadores do que com uso de um HMD. Outro estudo (Uchiyama et al., 2013), tenta 

estabelecer um conjunto de regras de design para HMD´s, na primeira fase do estudo o 

objetivo esteve relacionado com a compreensão e as preferências dos utilizadores em 

relação à luminosidade das imagens. As conclusões indicam, que por longos períodos 

de tempo, imagens com menos luminosidade reduzem a fadiga mental, no entanto, o 

uso de muito pouca visibilidade faz com que o utilizador perca a sua atenção em relação 

à imagem mais rapidamente.  

Os trabalhos mais recentes ligados com o estudo da interface, têm-se debruçado 

sobre a temática das interfaces gestuais. Piumsomboon, Clark, Billinghurst, e Cockburn 

(2013) vão mais longe ao tentar definir um conjunto de gestos (tendo por base a 

perceção e aprovação de vinte participantes no estudo) que guiem os designers e os 

permitam alcançar uma consistência no uso de interfaces gestuais em Realidade 

Aumentada. 

Dentro desta temática da interface, o investigador Iulian Radu (2012) tem feito um 

trabalho singular ao tentar compreender como criar interfaces de Realidade Aumentada 

para crianças com seis ou mais anos de idade. O seu trabalho está dividido em três 
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partes. Uma delas está relacionada com a compreensão das capacidades e limitações das 

crianças em diferentes idades. Identificou, assim, um conjunto de habilidades que 

podem ser necessárias quando se interage com aplicações de Realidade Aumentada, e 

que podem no entanto estar ainda subdesenvolvidas em crianças abaixo dos nove anos 

de idade. Por exemplo, a habilidade de prestar atenção a dois espaços ao mesmo tempo, 

que se verifica no caso da manipulação de objetos com as mãos e a observação 

simultânea do monitor do computador. Ou a habilidade de imaginar como um espaço 

aumentado é do ponto de vista de outra pessoa, o que acontece por vezes nos jogos de 

múltiplos jogadores.  

Outra parte do trabalho do investigador, envolve a criação e o design de várias 

aplicações de Realidade Aumentada. Com a construção e avaliação destes sistemas, 

explora as reações das crianças e tenta compreender como a psicologia desenvolvimen-

tista se aplica ao design destas aplicações. Dos sistemas que desenvolveu, o AR-spot 

para crianças dos dez aos treze anos, permitiu compreender que as crianças intuitiva-

mente aplicam o seu conhecimento do mundo ao interagir com Realidade Aumentada, 

esperando que os objetos obedeçam às leis da física, mesmo que os objetos sejam 

apenas bidimensionais. Estas expectativas devem ser tidas em conta pelos designers. O 

segundo conjunto de sistemas desenvolvidos, recorriam a displays de mão e chamavam- 

-se Spintopia e PuppyPlus. Tinham como objetivo a exploração do uso deste tipo de 

displays. Ao avaliar estes sistemas, descobriu-se que as crianças mais novas, de seis a 

oito anos de idade, tinham dificuldades na manipulação física das experiências de 

Realidade Aumentada – tinham dificuldades a realizar movimentos precisos e na utili-

zação das duas mãos para interagir com o sistema. Também foram encontradas questões 

relacionadas com a atenção – as crianças estavam tão focadas nos efeitos do jogo que 

não notaram quando o rastreamento falhou. Um novo conjunto de sistemas foi recente-

mente desenvolvido, tendo como objetivo a avaliação dos mesmos e a pretensão de 

chegar a conclusões relacionadas com o impacto de diferentes tipos de design, para a 

cognição espacial da criança.  

Por fim, a terceira parte do trabalho, envolve a criação de uma lista de regras e guias 

de usabilidade para os designers de aplicações de Realidade Aumentada destinadas a 

crianças.  
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Vários investigadores têm sentido esta necessidade de criar conjuntos de regras e 

guias de design com o propósito de auxiliar o desenvolvimento de projetos de Realidade 

Aumentada. Estes conjuntos de regras podem ser de natureza generalista ou debruçar-se 

sobre o design de projetos particulares, podem ser úteis no início do desenvolvimento 

do projeto, durante esse desenvolvimento ou no final do mesmo, vejamos alguns 

exemplos: 

O estudo de Tori (2009), recomenda o uso de uma lista de perguntas, durante a fase 

inicial de desenvolvimento de um projeto, no sentido de permitir confirmar a 

viabilidade de utilização de Realidade Aumentada. As respostas a essas perguntas 

ajudariam a definir os contornos do projeto e as diversas opções a tomar: 

 
• O projeto sustentar-se-ia após eliminados os fatores novidade e deslumbramento? 

• O sistema necessitaria de ajustes e calibrações constantes? Se o uso se der em 

espaço público, quais os recursos necessários e custos para se manter o sistema 

calibrado e a funcionar adequadamente? Se o uso for caseiro, o utilizador teria 

paciência e motivação para ajustes frequentes? 

• Que condições especiais de iluminação, acesso, isolamento e segurança seriam 

necessárias? 

• Quais seriam os requisitos tecnológicos (sistemas operativos, hardware etc...)? 

• Considerando-se a forma de distribuição e uso do sistema, assim como o perfil do 

público-alvo, quais seriam os impactos dos requisitos de manutenção, calibração e 

atualização do sistema? 

• Se o sistema for de uso público e necessitar o uso de dispositivos acoplados ao 

corpo, como deverão ser tratados os aspetos de segurança e higiene? Quais os 

impactos no fluxo dos utilizadores? Poderá haver formação de filas, descontenta-

mentos ou frustrações? 

• Os custos (em tempo, atenção, esforço e, eventualmente, em dinheiro) que deverão 

ser assumidos pelo utilizador seriam compensados pelos benefícios por ele 

percebidos (Tori, 2009, p. 50)? 

 

 Sobre um ponto de vista generalista, Inbar apresenta as três leis do design para 

Realidade Aumentada: 

 
1) O elemento aumentado deve sair do mundo real e/ou relacionar com ele; 

2) O elemento aumentado não deve desviar a atenção da realidade, mas tornar-nos 

mais consciente dela; 
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3) A interação em Realidade Aumentada deve permitir uma experiência superior às 

alternativas (2013, para. 1); 

 

Uma abordagem mais particular é visível no estudo de Xu et al. (2011), onde são 

descritos nove padrões de design que auxiliam o desenvolvimento de jogos em 

Realidade Aumentada. São eles:  

1) Metáfora e dispositivo: Utilizar metáforas para sugerir ações aos jogadores, estas 

metáforas guiam o jogador e sugerem uma aproximação com objetos quotidianos; 

2) Controlo de mapeamento: Mapeamento intuitivo entre os objetos físicos e digitais, 

um designer necessita tomar decisões conscientes sobre a seleção de ações de 

controle e o seu mapeamento no jogo. 

3) Design sem costuras: As interfaces de Realidade Aumentada tem limitações devido à 

necessidade de rastreamento (objeto real e respetiva sobreposição de objeto virtual). 

Os designers precisam desenhar explicitamente para a união dos dois mundos 

(real/virtual) isso pode ser feito limitando as ações de jogo, ajudando os utilizadores 

quando o rastreamento é perdido, ou permitindo a continuação da experiência de 

jogo quando não há rastreamento.  

4) Consistência: Quando o jogador experiencia um mundo híbrido onde se mistura 

realidade física com Realidade Virtual, há naturalmente uma expectativa para que 

esse mundo híbrido tenha princípios iguais aos do mundo real, como é o caso por 

exemplo das leis da física. Os designers podem escolher criar experiências realistas 

que repliquem as propriedades do mundo real ou podem escolher desafiar as 

expectativas do utilizador. 

5) Marcos: Os jogadores orientam-se e navegam através do espaço de jogo, utilizando 

marcos e pontos de referência. A incorporação de marcos físicos e digitais ajuda os 

jogadores a navegar no espaço híbrido, partilhando referências externas. 

6) Seres vivos: Para criar a ilusão de que uma criatura (personagem de jogo) vive no 

mundo físico, as personagens têm de ser desenhadas para reagir a eventos físicos 

incluindo som, movimento físico do jogador e gestos.  

7) Presença pessoal: O designer deve possibilitar ao jogador a oportunidade de 

aumentar a sua presença pessoal no jogo, assim como a sensação de estar nesse 

mesmo jogo. 

8) Restrições corporais: Os jogos que têm em conta a posição do utilizador no espaço 
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devem mudar as opções de jogo de forma contextual. 

9) Ocultando informação: Num jogo de Realidade Aumentada a maioria das informa-

ções estão ocultas. Essas informações podem ser reveladas à medida que o jogador se 

move, comunica, ou se encontra com outros jogadores.  

A perspetiva de Bolter, Engberg e MacIntyre relativamente ao design em aplicações 

comerciais para smartphones, assume-se como uma checklist que nos ajudará a 

confirmar o caminho certo. No seu estudo, os autores identificaram como elementos 

mais comuns dessas aplicações:  

 
• Texto e imagens a flutuar no campo de visão do utilizador; 

• Elementos clicáveis para aceder a mais informação; 

• QR codes e reconhecimento de logotipos; 

• Entrega de informação contextual (indicação de informações quando passamos 

num local específico); 

• O telefone transforma-se num instrumento de jogo; 

• Marcadores indicam superfícies físicas para o jogo acontecer; 

• Imagens 3D ligadas a superfícies físicas; 

• Setas e outros elementos de indicação encontram-se localizados no campo de 

visão do utilizador (Bolter et al., 2013, p. 2);  

 

A investigação em design, dentro do campo da Realidade Aumentada, segue um 

percurso que vai no sentido: geral > particular > geral. Como observámos as primeiras 

abordagens evidenciam a construção de ferramentas que admitem a aproximação entre o 

designer e a Realidade Aumentada. Surge posteriormente a investigação no plano da 

interface, dos conteúdos e mais recentemente a necessidade de sistematizar as 

conclusões em conjuntos de regras ou listas. Apesar de ser uma área muito recente, 

conseguimos já observar um grande interesse por parte dos investigadores que é 

demonstrada em muitos destes trabalhos, sejam eles de cariz pontual ou mais extensos.  
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7.3 Estudos multidisciplinares 
 

A análise dos vários estudos aqui descritos, levou-nos a admitir uma outra categoria, 

a dos estudos multidisciplinares, sob a alçada da qual agrupámos os trabalhos que se 

debruçam tanto sobre a educação, como sobre o design, admitindo conclusões nos dois 

campos de estudo. Este tipo de trabalho passa muitas vezes pelo desenvolvimento de 

protótipos e o seu posterior teste, no sentido de perceber se são adequados a determina-

das situações. É o que se passa com os dois protótipos de Realidade Aumentada criados 

por Veloso (2011) para o ensino de Ciências Físico-Químicas no 7º ano de escolaridade. 

A metodologia não permite a generalização das conclusões que apontam no sentido de 

uma boa recetividade por parte dos alunos, um interesse em aprender com a tecnologia 

descrevendo a interatividade como um fator que deve ser tido em conta na construção 

destes sistemas. Já a proposta de doutoramento de Moura (2012) implica a construção 

de um livro aumentado sobre a obra de Agustina Bessa-Luís Dentes de Rato 

contribuindo para a renovação e atualização das técnicas de design editorial. Esta 

renovação do design editorial e a aproximação entre o digital e o real vão de encontro à 

opinião de Castrillón que afirma que a “Realidade Aumentada é um recurso que pode 

determinar um futuro optimista para o livro impresso e integrá-lo com o mundo 

multimédia” (Castrillón, 2011, para. 1). 

Também dentro desta componente multidisciplinar os investigadores têm tentado 

avançar diretrizes de design/educação que possam ajudar à elaboração de sistemas de 

Realidade Aumentada. A tese de doutoramento de Braga (2012), apresentada na 

Universidade de Santa-Catarina, tenta definir um conjunto de diretrizes que permitirão 

auxiliar o design de sistemas de Realidade Aumentada, com uma vertente ligada à 

aprendizagem colaborativa. As sete diretrizes globais apresentadas por Braga, aconse-

lham a participação no planeamento de design desde a fase inicial, integrando uma 

equipa multidisciplinar. Recomendam o conhecimento aprofundado das estratégias de 

ensino/aprendizagem estipulas pelos responsáveis das disciplinas, do público-alvo, e do 

curso. Sugerem ainda, a identificação clara da localização das tarefas levadas a cabo e 

advertem para a necessidade de oferecer a possibilidade de configuração do espaço e 

das componentes que fazem parte do sistema. Estas diretrizes globais, em conjunto com 

as diretrizes locais e sublocais apontadas pela autora, podem ajudar significativamente a 

sistematizar o trabalho do designer no desenvolvimento dos sistemas de Realidade 
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Aumentada. O trabalho de Cuendet et al., (2013) refere cinco princípios de um sistema 

de Realidade Aumentada de suporte à aprendizagem são eles: 

1) Integração, o ambiente de aprendizagem digital deve ser integrado no fluxo de 

trabalho da sala de aula, fazendo a ligação com outras atividades que ai possam 

decorrer; 

2) Capacitação, o professor deve manter um ponto central na sua aula de forma a 

preservar o controlo da mesma. Numa aula de vinte e cinco alunos onde todos 

utilizam um tablet, não é fácil reunir a sua atenção para dar uma explicação, daí que 

o papel do professor deve ser bem definido atribuindo-lhe um maior poder; 

3) Consciência, o ambiente de aprendizagem deve fornecer ao professor uma consciên-

cia permanente do estado de todos os alunos da turma; 

4) Flexibilidade, o ambiente de aprendizagem deve ser suficientemente flexível para se 

adaptar às atividades, para se adaptar à evolução do cenário (por exemplo, o estado 

dos alunos, o tempo restante, etc...) e para acomodar acontecimentos inesperados; 

5) Minimalismo, o ambiente de aprendizagem não deve fornece mais informação (e 

funcionalidades) do que o necessário num determinado momento; 

Em jeito de conclusão, podemos referir, que a análise elaborada neste capítulo fez- 

-nos seguir três dimensões distintas: os estudos ligados à educação, os estudos ligados 

ao design e os estudos multidisciplinares. Cada uma destas dimensões nos instiga a 

indagar novas questões e a propor novas abordagens e modelos, no que diz respeito à 

aplicação do design em sistema de Realidade Aumentada na área educativa.  
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Capítulo 8 
 

Proposta de um modelo de utilização de Realidade Aumentada em 
contexto de ensino 

 

 

A Realidade Aumentada é considerada o oitavo meio de comunicação de massas, e é 

distinto dos anteriores: a Imprensa, as Gravações, o Cinema, a Rádio, a Televisão, a 

Internet e o Mobile. Por esta razão não devemos aplicar as técnicas utilizadas nos outros 

meios à Realidade Aumentada, é necessária a criação de uma linguagem adequada à sua 

essência. Foi isto que se passou com os meios de comunicação anteriormente citados, se 

não vejamos: o jornal impresso ao ser colocado online teve de ser adaptado às 

características da Web e só assim tirou potencial do meio em que se inseria, o mesmo se 

passa com a adaptação de um site a mobile, não basta acedermos a ele através de um 

smartphone para ele ser um site mobile, deve ter características próprias, que o 

potencializem no meio em que se encontra inserido. 

A Realidade Aumentada vem mudar a forma como o ser humano experiencia a 

realidade e tem o potencial de transformar radicalmente o seu quotidiano. Às suas 

características singulares como a combinação de conteúdo virtual com conteúdo real, a 

interação em tempo real, o alinhamento cuidado e a coexistência do real/virtual no 

mesmo espaço e tempo, incorpora as características de outros meios e utiliza-os como 

parte integrante dos seus sistemas. 

Para o design do modelo de Realidade Aumentada adaptado ao ensino, utilizámos as 

recomendações de Kerawalla et al. (2006) como guia: a Realidade Aumentada deve ser 

flexível e adaptável às necessidades das crianças, deve ser capaz de transmitir os conte-

údos durante o mesmo período de tempo que os conteúdo tradicionais. Para além disso 

as crianças devem poder explorar os conteúdos e essa exploração deve ser bem planeada 

de forma a potenciar a aprendizagem, utilizando uma abordagem de design centrada no 

utilizador. Algumas das diretrizes globais de Braga (2012) também foram tidas em 

consideração: 1) Planeamento de design desde a fase inicial; 2) Conhecimento das 

estratégias de ensino/aprendizagem; 3) Conhecimento do público-alvo; 4) Identificação 

das tarefas; 5) Possibilidade de configuração do espaço e das componentes do sistema; 
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O grande conjunto de opções, variáveis e escolhas que observámos, não apenas neste 

leque de guias e recomendações, mas que temos vindo a identificar ao longo de todo o 

trabalho, tornam o design de sistemas de Realidade Aumentada para o ensino uma 

atividade complexa, sobretudo quando há poucas regras que apoiem o trabalho do 

designer. 

Neste sentido a criação do nosso modelo apoia-se teoricamente nos seguintes itens: 

Personalização: Os designers devem trabalhar em colaboração com professores e 

alunos tendo em conta as características e necessidades do utilizador (Druin & 

Solomon, 1996; Gillani, 2003). Considerando esta indicação, o modelo construído 

obedece a uma regra básica: o sistema seria pensado consoante as necessidades do 

professor e dos alunos que utilizavam o livro, CSI-Ciências Sobre Investigação da Areal 

Editores. O trabalho de Carvalho (2010), demonstra bem a falta de integração entre 

editores, designers, autores, alunos e professores no desenvolvimento dos manuais 

escolares, este afastamento entre os elementos chave no desenvolvimento deste objeto 

pedagógico, pode ter implicações graves na aprendizagem. No modelo proposto 

contrariámos esta tendência e chamámos ao projeto os principais intervenientes: aluno, 

professor e designer. Para além disto, propusemos ainda a hipótese de configuração do 

sistema por alunos e professores (a inclusão de um kit de autocolantes foi uma das 

propostas). O manual aumentado passa a ser construído e configurado em parte pelos 

alunos e professores, a qualquer hora, em qualquer situação, consoante as suas 

necessidades, podendo melhorar a compreensão dos alunos em relação a determinados 

conteúdos. 

Contextualização: A contextualização é uma das grandes inovações que a Realidade 

Aumentada possui em detrimento de outros ambientes de aprendizagem digital. O 

elemento virtual aparece em contexto, pode por exemplo, aparecer durante a 

apresentação da matéria estabelecendo uma ligação íntima entre o ambiente pedagógico 

real e os conteúdos pedagógicos digitais. Com a Realidade Aumentada deixa de haver a 

necessidade de ter dois ambientes separados, como acontece atualmente com as plata-

formas de aprendizagem online. Muitas destas plataformas (escola virtual) são 

invariavelmente utilizadas pelos alunos em casa, depois de terem ouvido o professor na 

sala de aula e de terem lido o manual, isto porque alguns desses sistemas não estão 

preparados para estabelecer uma ligação entre a sala de aula e o material digital (a 
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atenção é difícil de dividir e dá-se um aumento da carga cognitiva), funcionando na 

maioria dos casos como e-learning e não como b-learning. 

No modelo proposto tudo aparece de forma contextual, ao virar a página do livro de 

acordo com o ritmo da matéria, o objeto virtual aparece e podemos explora-lo 

acompanhando a voz do professor que nos ajuda a decifrá-lo. 

Experiência do utilizador, interatividade, criatividade, usabilidade: A Realidade 

Aumentada obriga o aluno a participar numa experiência, experiência essa que é tanto 

mais marcante, quanto a criatividade dos designers, a usabilidade e a interatividade que 

o sistema permite alcançar. Alguns estudos afirmam que é fundamental o designer 

tornar o sistema de Realidade Aumentada fácil de usar (Hsiaoa et al., 2013). Apesar de 

alguns investigadores (Nielsen, 2000), separarem a componente estética do conceito 

usabilidade, alguns estudos (Mbipom & Harper, 2009; Tractinsky, Katz & Ikar, 2000) 

sugerem que os julgamentos estéticos afetam a perceção do utilizador acerca da 

usabilidade do sistema, sugerindo que “o que é bonito é usável” (Tractinsky, et. al, 

2000, p. 129). Em muitos ambientes de aprendizagem em Realidade Aumentada a 

criatividade foi deixada à margem do projeto, desprezando-se um imenso potencial 

estético, simbólico e semântico, bem como o impacto que este pode ter na aprendiza-

gem. Esse desprezo dá-se pelo não reconhecimento deste potencial, pelas dificuldades 

de natureza tecnológica e por vezes também, para minimizar os custos de produção. 

Está na altura de reconhecer esse potencial uma vez que “o design e a estética tem um 

impacto profundo na perceção da informação por parte dos utilizadores, na forma como 

aprendem e julgam a credibilidade e a usabilidade e em última instância, tem impacto 

na forma como atribuem valor a um produto.” (David & Glore, 2010, p. 7). 

Considerámos, no modelo proposto, a produção estética como um poderoso recurso 

educativo. Reinventou-se a relação texto-imagem, através da utilização de conteúdo 

textual impresso e conteúdo imagético virtual, utilizou-se a página do livro como 

suporte da criatividade explorando as vantagens do suporte em papel. Aproveitou-se o 

espaço em branco e o espaço da imagem para a implementação de diversas camadas de 

informação que permitem saber mais acerca de um determinado assunto. Explorou-se o 

uso de diversos marcadores, optando-se pelos marcadores de imagem por não quebra-

rem o ritmo de leitura do livro impresso, a inclusão de ícones, através de autocolantes, 

sugerem a exploração do mundo virtual, indicando que naquele lugar há uma experiên-
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cia de Realidade Aumentada. A interatividade foi estudada no sentido de dinamizar a 

interação do aluno com o objeto virtual. O sistema incluiu ainda instruções no objeto 

físico (manual escolar) e no sistema virtual facilitando a execução de tarefas. 

Abordagem hiper-responsiva: Cunhamos o termo hiper-responsivo devido à 

capacidade que a Realidade Aumentada tem de se adaptar não somente a diversos 

dispositivos, mas também, a elementos físicos, temporais, fatores de proximidade, 

distância, orientação, posição, entre outros. No modelo proposto, encaramos esta 

abordagem e fizemos a adaptação a diversos dispositivos de visualização (computador, 

tablet e smartphone) adaptação à sala de aula, adaptação ao objeto físico (manual 

escolar), adaptação e exploração de diversos tipos de conteúdos. 

Transparência: A transparência está presente nos conteúdos e na interface, nos 

conteúdos de forma a interligar o real e o virtual e na interface de forma a torná-la mais 

intuitiva. Analisaram-se diferentes interfaces explorando a questão da transparência. No 

modelo final proposto, utilizaram-se interfaces tangíveis e conteúdos onde a 

transparência estabelece uma ligação entre os dois mundos.  
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Capítulo 9 
 

Objetivos e metodologia  
 

 

Tendo em vista os objetivos a que nos propomos, utilizámos neste trabalho uma 

metodologia mista, recolhendo, analisando e combinando dados qualitativos e quantita-

tivos. Desta forma, poderemos simultaneamente compreender em profundidade 

determinados aspetos deste estudo e ao mesmo tempo realizar análises comparativas.  

O trabalho foi dividido em duas fases: a) uma primeira fase onde procurámos com-

preender questões ligadas à interface e aos conteúdos e na qual recorremos a métodos 

quantitativos (estudos quase experimentais) e métodos qualitativos (estudo de caso) 

(Figura 117); b) uma segunda fase onde testámos o protótipo através do método 

quantitativo de modelo quase experimental (Figura 118). Neste capítulo, iremos 

esclarecer em profundidade o problema de investigação, as hipóteses e o percurso 

metodológico das duas fases anteriormente referidas.  

 

 
Figura 117: Esquema da 1ª fase de investigação. (Fonte própria). 
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Figura 118: Esquema da 2ª fase de investigação. (Fonte própria). 

 

9.1 Problema de investigação e hipóteses 
 

A investigação que aqui se apresenta pertence ao domínio do design de aplicações de 

Realidade Aumentada para o ensino. As pesquisas iniciais, direcionadas ao carácter 

tecnológico da Realidade Aumentada, abrem agora espaço para outros campos de 

investigação, relacionados com o design da interface/interação e o design dos conteúdos 

utilizados nestas aplicações.  

Definimos duas questões centrais, cada uma relacionada com uma fase de 

investigação e nove questões complementares, seis associadas à primeira fase e três 

associadas à segunda fase. Vejamos um quadro explicativo da sequência das questões 

de investigação que em baixo passaremos a explicar (Figura 119). 
 

 
Figura 119: Quadro sequencial das questões de investigação. (Fonte própria). 

 

Definimos como pergunta central da primeira fase de investigação a seguinte: 
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PC 1. Conteúdos e interfaces distintos em Realidade Aumentada têm impactos 

diferentes na perceção da compreensão, inovação, satisfação, indução emocional e 

compreensão dos alunos? 

 

Partindo desta questão central, identificámos seis questões complementares que lhe 

estão associadas. A estas seis questões correspondem seis hipóteses, as três primeiras 

relacionam-se com a interface, duas delas dizem respeito aos conteúdos, e a última diz 

respeito à perceção dos efeitos e dificuldades de utilização da Realidade Aumentada. A 

ordem das hipóteses que aqui apresentamos segue um raciocínio lógico que assenta na 

relação do utilizador com um qualquer sistema de Realidade Aumentada e a evolução 

dessa mesma relação. Começamos então pelo primeiro contacto que um utilizador pode 

ter com este tipo de sistemas, falamos obviamente dos dispositivos de rastreamento. 

Bimber e Raskar (2005) afirmam que os dispositivos de rastreamento representam uma 

das questões fundamentais da Realidade Aumentada. Como descrito no ponto 1.2 deste 

trabalho, são várias as opções de rastreamento tanto para espaços fechados, como para 

espaços abertos e vão desde o rastreamento através de GPS, ao rastreamento através de 

marcadores. A facilidade de utilização, a possibilidade de diminuição do número de 

variáveis coercivas e o maior controlo que estes marcadores permitem, fazem deles um 

elemento com fortes potencialidades no campo educativo, sendo inclusivamente, 

utilizados em várias aplicações e sistemas. No entanto, estes marcadores podem adotar 

diferentes linguagens visuais, que vão desde os marcadores de ARToolkit, a marcadores 

com padrões naturais utilizados por exemplo pelo software IN2AR. Ou seja, marcadores 

generalistas ou marcadores que podemos personalizar e adaptar ao propósito do projeto. 

Estes marcadores que estabelecem a ponte entre o mundo real e virtual, funcionando 

muitas vezes como dispositivo de entrada da interface, influenciam inevitavelmente o 

ponto de vista do utilizador, a facilidade de utilização do sistema, o estabelecimento de 

significados entre real e virtual e a perceção desse mesmo sistema. As atuais aplicações 

de Realidade Aumentada, que usam rastreamento através de marcadores, fazem-no de 

uma forma inconsistente e desregrada, preocupando-se muito mais com as questões de 

natureza tecnológica e com a facilidade de desenvolvimento da aplicação do que com a 

dimensão comunicativa e visual. Esta situação resulta da imaturidade do design nos 

projetos de Realidade Aumentada, que através do método, tentativa/erro e tendo em 
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conta as constantes mudanças tecnológicas, tenta encontrar melhores formas de 

comunicação com o utilizador. 

No caso da nossa investigação, ela teve como ponto de partida a observação de 

várias aplicações de Realidade Aumentada compilando as formas de visualização, 

interatividade, usabilidade e ligação entre o mundo real e o conteúdo virtual. A forma 

de contacto com o conteúdo virtual parece-nos fundamental, pois só a partir deste pri-

meiro passo entre o utilizador e o sistema, podemos discutir outras questões. A primeira 

pergunta de investigação nasce da necessidade de compreendermos o primeiro contacto 

do utilizador com um sistema de Realidade Aumentada: 

 

PI 1. A imagem gráfica do elemento físico que estabelece a ligação com o mundo 

virtual (marcador) provoca alterações na perceção da compreensão, inovação, 

satisfação, indução emocional e compreensão dos alunos? 

 

Analisado o objeto físico que estabelece a ligação entre real/virtual, interessava 

estudar algumas formas de interatividade, proporcionadas por este mesmo objeto e pela 

própria tecnologia de Realidade Aumentada. Uma das preocupações centrais no estudo 

da interação Homem-Máquina, é a combinação entre objetos reais e virtuais, ou seja, é 

extremamente importante assegurarmo-nos que o utilizador ao interagir simultanea-

mente no mundo real e virtual seja capaz de realizar eficazmente as suas tarefas. Esta 

condição admite o uso de duas interfaces que podem ser inconsistentes – uma que 

trabalha no espaço físico e outra no espaço digital. Consequentemente, a interação pode 

forçar ao trabalho em dois modos de operação distintos o que dá origem a uma descon-

tinuidade e por sua vez pode resultar numa diminuição da usabilidade destas interfaces 

(Trevisan, Vanderdonckt, & Macq, 2002). As interfaces em Realidade Aumentada têm 

sido bastantes investigadas, desenvolvidas e até adaptadas de sistemas anteriores. Em 

vários estudos (Billinghurst et al., 2001; Maier, Klinker, & Tonnis, 2009) foi compro-

vado o benefício de utilizar interfaces tangíveis (interfaces em que qualquer objeto 

físico se pode assumir como dispositivo de entrada de um sistema digital) na aprendiza-

gem, interfaces estas, que admitem a continuidade entre o mundo físico e o mundo 

virtual. Mas como reagirão a este tipo de interface alunos perfeitamente adaptados às 

interfaces gráficas? Será que as desvantagens apontadas por (Lee, Kim, & Billinghurst, 
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2007) das interfaces tangíveis são pouco relevantes para os alunos? Que forma de 

interação proporciona uma melhor e mais satisfatória experiência de interação, 

facilitando a aprendizagem? Daqui nasce a segunda pergunta de investigação: 

 

 PI 2. O uso de interfaces tangíveis (TUI) ou interfaces gráficas (GUI) em aplicações 

de Realidade Aumentada provoca diferentes graus de perceção da compreensão, 

inovação, satisfação, indução emocional e compreensão dos alunos? 

 

Dentro desta temática de investigação, tem sido debatido o uso e desenvolvimento de 

interfaces de Realidade Aumentada que suportem também a colaboração. Inicialmente 

os projetos de Realidade Aumentada tinham como objetivo a interação individual, 

porém, foram levantadas várias hipóteses acerca da potencialidade deste meio em 

sistemas colaborativos. Vários projetos de natureza educativa foram elaborados com 

este propósito como o Construct 3D (Kaufmann, 2004) ou o ARISE: Augmented Reality 

in School Environments (Pemberton & Winter, 2009). Contudo, Zhou, Duh, e 

Billinghurst (2008) afirmam que apesar dos protótipos terem sido criados, muito poucos 

foram avaliados em estudos formais. O uso de sistemas colaborativos tem 

historicamente resultados pedagógicos bastante efetivos, o uso desta estratégia em 

ambientes de Realidade Aumentada em sala de aula tem ainda a vantagem de diminuir a 

quantidade de computadores por turma. Mas que estratégia (individual ou colaborativa) 

proporciona melhores resultados em ambientes de Realidade Aumentada? A terceira 

pergunta de investigação parecia evidente:  

 

PI 3. A utilização de modelos colaborativos ou modelos individuais de aprendizagem 

em aplicações de Realidade Aumentada modifica a forma de avaliação, provocando 

alterações na perceção da compreensão, inovação, satisfação, indução emocional e 

compreensão dos alunos? 

 

Fechado o bloco de questões direcionadas para a interface, interessava-nos 

compreender a utilização de alguns conteúdos em Realidade Aumentada. Os objetos 

tridimensionais, conteúdo por excelência das aplicação de Realidade Aumentada, e o 
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vídeo são conteúdos bastante utilizados nestes sistemas. O impacto pedagógico de uma 

ou outra opção, deram origem à quarta pergunta de investigação: 

 

PI 4. A introdução de conteúdo tridimensional em aplicações de Realidade 

Aumentada gera diferentes perceções da compreensão, diferentes perceções de 

inovação, diferentes níveis de satisfação, experiência emocional e compreensão dos 

alunos em comparação com o uso de vídeo nestas aplicações? 

 

Depois de compreendido o impacto de cada um dos conteúdos anteriores. Tentámos 

apreender quais os pressupostos na utilização de objetos tridimensionais estáticos ou 

objetos tridimensionais animados. Vários estudos indicam a efetividade pedagógica da 

animação (Park & Gittelman, 1992; Rieber, 1990; Zavotka, 1987) enquanto outros a 

consideram uma característica sem contributo efetivo para o conhecimento (Rieber, 

1989; Rieber, Boyce & Assad, 1990) sendo inclusivamente, por vezes, apontada como 

um elemento que dificulta a perceção (Price, 2002; Tversky, Morrison, & Betrancourt, 

2002). Procurámos contribuir para a discussão, balizados pela utilização de conteúdos 

animados ou estáticos, numa aplicação de Realidade Aumentada, florescendo daqui a 

quinta pergunta de investigação: 

 

PI 5. O uso de elementos tridimensionais animados gera modificações na avaliação 

destes conteúdos provocando alterações na perceção da compreensão, inovação, 

satisfação, indução emocional e na compreensão do aluno? 

 

A estas cinco perguntas direcionadas à componente quantitativa da primeira fase 

deste estudo faltava acrescentar a pergunta relacionada com a componente qualitativa e 

que nos permite perceber em profundidade alguns dos efeitos desta tecnologia: 

 

PI 6. Como reagem os alunos do 2º ciclo à utilização de experiências de Realidade 

Aumentada no ensino? Quais foram as principais dificuldades ao trabalhar com estas 

experiências e quais as necessidades de melhoria observadas?  
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Terminadas as perguntas relacionadas com a primeira fase de investigação 

interessava compreender aspetos gerais relativos ao uso desta tecnologia no ensino. 

Definimos então como pergunta central da segunda fase de investigação a seguinte: 

 

PC 2. Os sistemas de Realidade Aumentada aplicados ao ensino podem melhorar a 

aprendizagem e ter impactos diferentes na perceção da compreensão, inovação, 

satisfação, indução emocional e compreensão dos alunos em comparação com outros 

tipos de sistemas ou em situações em que o design e o designer estiveram envolvidos no 

seu desenvolvimento? 

 

 As interfaces de Realidade Aumentada não se limitaram a modificar o mecanismo 

que permite a entrega de conteúdos pedagógicos. Elas fundamentalmente mudaram a 

forma como o conteúdo é compreendido, através de uma combinação de informação 

visual e sensorial que resulta numa poderosa experiência cognitiva e de aprendizagem 

(Shelton & Hedley, 2002). Poderá uma aplicação de Realidade Aumentada destinada a 

alunos do 2º ciclo ter realmente impacto na aprendizagem? Será o nosso protótipo bem 

sucedido? A sétima pergunta pretende ir ao encontro das exigências dos nativos digitais 

referidas por Tapscott (2009) e vem responder ao apelo da necessidade de mais estudos 

que comprovem a eficácia da Realidade Aumentada no ensino (Billinghurst & Dünser, 

2012; Cheng & Tsai, 2013; Yuen, Yaoyuneyong, & Johnson, 2011). 

 

 PI 7. A Realidade Aumentada pode facilitar a aprendizagem? E provocar alterações 

na perceção da compreensão, inovação, satisfação, indução emocional e compreensão 

dos alunos? 

 

No contexto da interação Homem-Máquina precisamos de compreender a 

contingência de significados nas atividades humanas, uma vez que a experiência de usar 

um artefacto interativo não é apenas fisicamente e cognitivamente delimitado é também 

socialmente, emocionalmente e culturalmente localizado (Zhou et al., 2008). Os 

designers de informação encontraram na Realidade Aumentada mais uma opção para os 

seus projetos, opção essa, que deve apresentar uma relação custo-benefício cada vez 

mais vantajosa, à medida que custo e qualidade da tecnologia avancem em sentidos 
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opostos, que mais pessoas tenham acesso à tecnologia e que a cultura da sua utilização 

floresça. No entanto, as complexidades de materiais e de técnicas envolvidas em 

projetos de Realidade Aumentada devem ser bem dominadas pelo designer de 

informação, assim como as limitações e requisitos que apresentam (Tori, 2009). Nos 

sistemas de Realidade Aumentada, as propriedades da componente física e virtual, têm 

de ser percebidas, visíveis ou acionáveis, estas características que devem ser entendidas 

pelo utilizador, são de extrema importância. Segundo Zhou et al., (2008), a maioria 

destes projetos faz uso de elementos visuais para melhorar a usabilidade e a experiência 

do utilizador. No entanto, o uso destes elementos é ainda inconsistente. Para além do 

mais, o trabalho do designer na área da Realidade Aumentada não se limita a questões 

puramente visuais e estéticas, as questões da interatividade, interface, usabilidade e 

experiência do utilizador, estão também dentro do seu domínio. Papagiannis (2011), 

confirma a necessidade de artistas, inventores e criativos explorarem a Realidade 

Aumentada, de forma a desenvolverem novas considerações estéticas exclusivas deste 

meio. No entanto, identifica também, a necessidade de tornar estes sistemas mais 

significativos e relevantes (Papagiannis, 2013). Só através do design podemos atingir 

estes objetivos, descobrindo novas formas de interação e novas potencialidades criativas 

que tornem a Realidade Aumentada mais relevante e mais atenta às necessidades 

humanas. Dede (2009) afirma inclusivamente que serão necessárias mais gerações de 

design antes de descobrirmos o verdadeiro potencial educacional da Realidade 

Aumentada. Será que um protótipo de Realidade Aumentada para o ensino, elaborado 

tendo em conta os estudos de interface e conteúdos que obtivemos nas respostas 

anteriores pode ser realmente significativo para a aprendizagem? Surge, assim, a nossa 

oitava pergunta de investigação: 

 

PI 8. O design de um sistema de Realidade Aumentada para o ensino pode facilitar a 

aprendizagem? E provocar alterações na perceção da compreensão, inovação, satis-

fação, indução emocional e compreensão dos alunos? 

 

Para finalizar o estudo, interessava comparar a eficácia dos atuais auxiliares 

pedagógicos digitais que por norma acompanham o manual escolar, com um sistema de 
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Realidade Aumentada no ensino. A última pergunta de investigação estabelece-se na 

análise do impacto destas duas opções:  

 

PI 9. O uso de aplicações de Realidade Aumentada no ensino gera diferentes 

perceções da compreensão, diferentes perceções de inovação, diferentes níveis de 

satisfação, experiência emocional e compreensão dos alunos em comparação com o uso 

do auxiliar digital (neste caso CD interativo) que por norma acompanha o manual 

escolar? 

 

A semelhança das perguntas de investigação é resultado da metodologia e do 

desenho de investigação que seguimos durante este trabalho. 

 

9.2 Metodologia de investigação  
 

A natureza do objeto de investigação deste estudo conduz-nos para um método misto 

ou quanti-qualitativo designado também de triangulação. Segundo Creswell (2008), a 

investigação por métodos mistos é um desenho de investigação (ou metodologia) na 

qual o/a investigador/a recolhe, analisa e mistura (integra ou relaciona) dados 

qualitativos e quantitativos num único estudo ou em diversas fases do mesmo programa 

de investigação.  

Na investigação qualitativa, encara-se a interação do investigador com o campo e os 

seus membros, como parte explícita da produção do saber, em lugar de a excluírem a 

todo o custo, como variável interveniente. A subjetividade do investigador e dos 

sujeitos estudados faz portanto parte do processo de investigação (Flick, 2005). A 

investigação qualitativa possui vantagens como a elevada validade interna, o acesso à 

complexidade, a contextualização, a riqueza de significados, o acesso ao mundo experi-

encial dos participantes, a descrição e a subjetividade. As desvantagens do paradigma 

implicam a imprecisão dos dados, a sua difícil aceitação por alguns sectores da comuni-

dade científica e as limitações técnicas: pela sua própria natureza presta-se à compreen-

são profunda de realidades restritas, não pretende generalizar resultados e lida com 

pequenas amostras. 
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Ao contrário da investigação qualitativa, nos métodos quantitativos, as situações em 

que os fenómenos e as relações estudadas ocorrem são controladas até ao limite do 

possível, a fim de determinar com o máximo de clareza as relações causais e a sua 

validade. Os estudos são desenhados por forma a excluir, na medida do possível, a 

influência do investigador (entrevistador, observador, etc.). As vantagens do uso deste 

paradigma passam pela elevada validade externa, a replicabilidade, a possibilidade de 

generalização, a utilização de procedimentos que facilitam a sua aceitação pelos pares e 

a capacidade de abranger um maior número de casos. As desvantagens da metodologia 

dizem respeito ao facto de não atender à perspetiva do sujeito, não ter em linha de conta 

a subjetividade do investigador e a sua baixa validade interna. Sintetizamos as 

características dos dois paradigmas na tabela (Tabela 5) que se segue: 

 

Tabela 5	  	  
Características dos paradigmas de investigação qualitativos e quantitativos  

Paradigma qualitativo Paradigma quantitativo 

• Compreende fenómenos sociais segundo as 
perspetivas dos participantes; 

 
• A inter-relação do investigador com a realidade 

que estuda faz com que a construção da teoria se 
processe de modo indutivo e sistemático, a partir 
do próprio terreno, à medida que os dados 
empíricos emergem; 

 
• Os métodos e processos são flexíveis, o desenho 

da investigação é emergente, podendo ser 
modificadas as decisões ao longo da 
investigação; 

 
• Válido: dados  reais, ricos e profundos; 
 
• O investigador vive na imensidão da situação e 

no fenómeno social, passado e futuro; 
 
• O propósito do investigador não é generalizar 

mas particularizar; 
 
• Os métodos mais utilizados são a observação 

participante, análise documental e entrevista 
aberta (semiestruturada, conversa informal, não-
estruturada); 

 

• Ênfase em factos, comparações, relação, causas 
produtos e resultados do estudo; 

 
• A investigação é baseada na teoria, consistindo 

muitas das vezes em testar, verificar, comprovar 
teorias e hipóteses; 

 
• Plano de investigação estruturado e estático. Os 

métodos e processos são específicos e pré- 
-determinados; 

 
• As decisões das estratégias de investigação são 

rígidas; 
 
• Fiável: dados  sólidos e repetíveis; 
 
• O investigador externo ao estudo, preocupado 

com questões de objetividade; 
 
• O objetivo do estudo é desenvolver gene-

ralizações que contribuam para aumentar o 
conhecimento e permitam prever, explicar e 
controlar fenómenos; 

 
• Os métodos e as técnicas mais utilizados são: 

experimental, questionário, entrevista 
estruturada; 

(Adaptado de Coutinho, 2011; Creswell, 2008; Reichardt & Cook, 1986). 
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Como verificamos as duas perspetivas metodológicas possuem características 

próprias, vantagens e desvantagens, pelo que no nosso entender é através da integração 

metodológica que delinearemos o nosso modelo de investigação. As mais valias de um 

método vão contrabalançar os pontos fracos do outro método, conduzindo a melhores 

resultados. Corroboramos com Minayo e Sanches (1993), quando afirmam que as me-

todologias em si mesmas não são boas nem más, são antes mais ou menos adequadas à 

resolução de determinados problemas, à prossecução de determinados objetivos e à 

realidade que nos propomos conhecer. A escolha metodológica não deverá ser um dado 

de partida, mas sim uma construção a que chegamos pela análise da realidade que 

pretendemos entender, e dos objetivos a que nos propomos. 

Se por uma lado, a compreensão particular da experiência vivida por cada aluno, 

aquando da manipulação de aplicações de Realidade Aumentada, a perceção das suas 

dificuldades e das suas necessidades só pode ser conseguida através de metodologias 

qualitativas. Por outro, o conhecimento acerca da utilização de determinados conteúdos, 

de determinadas formas de interação e da efetividade pedagógica do protótipo, testados 

por um grupo alargado de alunos, com eventual possibilidade de generalização, apela ao 

uso de metodologias quantitativas. 

Recorre-se, portanto, às metodologias mistas quando se pretende simultaneamente 

realizar análises comparativas e desenvolver aspetos do estudo em termos compreensi-

vos e em profundidade. O recurso ao método misto permite ultrapassar as limitações das 

metodologias qualitativas e quantitativas permitindo uma complementaridade dos dados 

(triangulação) e obter informações de tal forma ricas que não poderiam ser obtidas utili-

zando cada um dos métodos isoladamente (Reichardt & Cook, 1986). No entanto, são 

apontadas como desvantagens os elevados custos económicos e temporais e a elevada 

capacidade do investigador para utilizar eficazmente dois métodos tão distintos. 

Os métodos quantitativos (QUANT) e qualitativos (QUAL) podem combinar-se de 

diferentes formas numa investigação: Os métodos podem interligar-se de forma simul-

tânea ou de forma consecutiva e esta combinação acontecer no plano de investigação ou 

até na análise dos resultados (Duarte, 2009). Caso essa combinação aconteça no dese-

nho da investigação várias são as possibilidades, como podemos observar na seguinte 

figura (Figura 120). 
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Desenho simultâneo: as metodologias quantitativas e qualitativas são utilizadas ao mesmo tempo, os  
  dados são analisados de forma complementar. 
 

QUANT + QUAL ou  QUAL + QUANT 

 

Desenho Sequencial: utiliza inicialmente um método, e posteriormente outro método. 
 
QUANT > QUAL ou QUAL > QUANT 

Figura 120: Desenhos de investigação com integração de métodos qualitativos (QUAL) e quantitativos (QUANT). 
(Adaptado de Duarte, 2009). 

 

No desenho sequencial as sequências podem decorrer durante vários ciclos. Este 

desenho integra, pelo menos, dois modelos: 

O modelo (QUAL > QUANT > QUAL) inicia-se com um método qualitativo 

seguido de um método quantitativo, antes de os resultados de ambos serem 

estabelecidos e aprofundados numa fase qualitativa. 

O modelo (QUANT >QUAL >QUANT) inicia-se com um método quantitativo, 

recorre-se posteriormente ao aprofundamento através de um método qualitativo e 

efetua-se uma intervenção experimental para testar os resultados dos passos anteriores 

(Duarte, 2009). Estas combinações podem ter diferentes graus de ênfase, sendo que, uns 

desenhos dão ênfase à componente qualitativa e outros à quantitativa (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004). Mason (2006), descreve seis estratégias para a investigação com 

metodologias mistas, fazendo a ligação entre os objetivos e a lógica que suporta cada 

estratégia (anexo 1). A primeira das seis estratégias debruça-se sobre os estudos que 

implicam a ilustração em detalhe (método qualitativo) de um estudo quantitativo ou o 

suporte a uma investigação qualitativa (através de um método quantitativo). Segundo 

Mason (2006) esta estratégia é fácil de fazer, possui um baixo risco mas não tem um 

grande alcance, uma vez que não há interligação entre os métodos. A segunda estratégia 

implica a resposta a diferentes perguntas de investigação sem ligação aparente. Esta 

estratégia é pouco desafiante mas tem o potencial de gerar novos pressupostos e 

empurrar fronteiras. A estratégia número três, implica a investigação de diferentes 

partes ligadas por um todo, aqui é já visível uma lógica interativa que funciona muito 

bem quando bem organizada, no entanto a estratégia é difícil de elaborar pois requer 

competências específicas. Na quarta estratégia, o investigador mistura métodos e utiliza 

a triangulação para atingir uma medição precisa. Esta lógica corroborativa pode ser 

redutora e a estratégia em si tem benefícios limitados. A quinta estratégia mistura 
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métodos para perguntar questões distintas mas intersectadas, requerendo da parte do 

investigador reflexividade, compromisso, capacidade crítica e vontade de quebrar 

barreiras. Apesar de ter a capacidade de melhorar e aumentar a explicação dos 

fenómenos sociais é muito difícil de desenvolver. A estratégia número seis é definida 

por Mason (2006) como aquela que mistura métodos de forma oportunista e na qual o 

investigador não tem controlo sobre o desenho de investigação, sendo que pode ser uma 

abordagem que oferece oportunidades interessantes. 

Reconhecemos que neste estudo o nosso objetivo é combinar métodos para perguntar 

questões distintas mas intersectadas (Mason, 2006). O nosso desenho de investigação 

está dividido em duas fases. Na primeira fase são utilizadas simultaneamente 

metodologias qualitativas (Estudo de Caso) e quantitativas (estudo quase experimental). 

O modelo é (QUANT + qual) uma vez que é dada maior ênfase à componente 

quantitativa. Os resultados obtidos nesta primeira fase vão sequencialmente dar origem 

a um protótipo que será posteriormente testado através de um estudo quase 

experimental. Como método de recolha de dados serão utilizados os questionários, os 

pré e pós-testes, a observação não participante e a entrevista semi-estruturada coletiva. 

Na segunda fase é utilizada uma metodologia quantitativa (estudo quase experimental) 

cuja recolha de dados será feita através de questionário e de pré e pós-testes. 

 

9.2.1 Primeira fase de investigação 
 

A primeira fase de investigação, corresponde aos estudos acerca da interface e dos 

conteúdos em aplicações de Realidade Aumentada para o ensino. Foram utilizadas em 

simultâneo duas metodologias, uma qualitativa e outra quantitativa. Para a metodologia 

quantitativa, utilizámos um plano quase experimental, para a metodologia qualitativa, 

utilizamos o modelo de Estudo de Caso. Os dados do questionário e da observação não 

participante foram recolhidos ao mesmo tempo, no mesmo espaço e com os mesmos 

participantes. A entrevista semi-estruturada coletiva foi feita após a conclusão do preen-

chimento dos questionários pelos participantes. 

 

 



Capítulo 9 | Objetivos e metodologia 
	  

	  
	  

	   231 

9.2.1.1 Investigação experimental – Planos quase experimentais 
 

A metodologia experimental constitui o modelo clássico da investigação quantitativa 

em ciências sociais e humanas (Coutinho, 2011). O investigador não se limita a 

observar passivamente: no método experimental, a intervenção do investigador é mais 

ativa, pois é-lhe permitido manipular e controlar variáveis (Igartua, 2006). O que 

caracteriza a investigação experimental é a possibilidade de descrever os efeitos que 

uma ou mais variáveis independentes, exercem em uma ou mais variáveis dependentes. 

A manipulação ativa por parte do investigador das variáveis independentes e a medição 

sistemática da variável dependente, constituem as características essenciais da metodo-

logia experimental (Igartua, 2006). A variável independente é aquela que o investigador 

manipula, ou seja, é aquela em que os grupos em estudo diferem e cujo o efeito, o 

investigador vai determinar. A variável dependente, define-se como a característica que 

aparece ou muda quando o investigador aplica a variável independente. No entanto, 

nem sempre a variável independente é a única a influenciar os resultados de uma expe-

riência, sobretudo quando se analisam fenómenos sociais naturalmente complexos 

(Coutinho, 2011). Falamos das variáveis estranhas ou parasitas que devem controlar-se 

ou eliminar-se para que não tenham influência no resultado final. 

Dentro da metodologia do tipo experimental surgiram várias modalidades e planos, 

tendo em conta a multiplicidade das situações de investigação, um deles é o plano quase 

experimental, utilizado neste estudo para avaliar o efeito da interface e dos conteúdos 

em ambientes de Realidade Aumentada. Pelo facto de em contexto sócio-educativo os 

grupos de alunos estarem formados em turmas desde o início do ano letivo inviabiliza- 

-se a possibilidade de implementação de planos experimentais puros. Face à 

impossibilidade da seleção aleatória de alunos decidimo-nos por um estudo quase 

experimental. A diferença entre o plano experimental puro e o plano quase experimental 

resulta apenas da não incorporação aleatória dos participantes nos grupos, utilizando-se 

grupos intactos. No entanto, Coutinho (2011) alerta para a necessidade de cuidados 

adicionais relacionados com a falta de controlo sobre variáveis estranhas que ameaçam 

constantemente a validade interna e externa destes planos.  

Na primeira fase desta investigação prepararam-se cinco experiências, cada uma com 

um tipo de plano quase experimental cambiante: pré pós teste com grupo de controlo. É 

o tipo de estudo mais divulgado na investigação em educação e envolve um grupo expe-
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rimental e um grupo de controlo (ou grupo que recebe tratamento alternativo) ambos 

recebendo pré e pós-teste. A incorporação/assignação dos grupos para o tratamento é 

aleatória e “quanto mais cuidado tivermos na escolha de grupos semelhantes para a 

situação experimental e de controlo, e quanto mais esse cuidado for confirmado pelos 

resultados no pré-teste, mais efetivo é o controlo de variáveis estranhas” (Coutinho, 

2011, p. 250).  

Indo de encontro a estas diretrizes, das dez turmas de 6º ano existentes no ano de 

2013 numa escola de segundo ciclo, houve o cuidado de selecionar grupos semelhantes 

tendo em conta o tipo e tamanho das turmas, as suas características sociais e os resulta-

dos das avaliações anteriores na disciplina de ciências naturais. As turmas escolhidas 

foram o 6º03, 6º07, 6º09 e 6º 10. As turmas 6º07, 6º09 e 6º10 tinham 15 alunos cada 

uma, o 6º03 tinha 30 alunos, dos quais foram escolhidos aleatoriamente 15 para partici-

par na experiência. Como comprovaremos mais à frente os grupos demonstraram ser 

equivalentes com ausência de diferenças significativas no resultado do pré-teste e em 

variáveis relevantes. 

A amostra é uma amostra de conveniência (as turmas estavam já definidas no início 

do ano letivo), os grupos intactos que participaram nas experiências tinham cada um 15 

participantes, perfazendo um total de 60 participantes nas cinco experiências. Em cada 

experiência foi manipulada exclusivamente uma variável independente com um grupo a 

receber o tratamento experimental e outro a receber o tratamento alternativo. Pelo facto 

de em alguns estudos, um dos tratamentos experimentais ser igual ao do estudo anterior, 

(embora comparável com outro tratamento) não se justificou a aplicação de novo 

tratamento a outro grupo de participantes.  

Explicaremos melhor esta distribuição de grupos por cada estudo depois de 

compreendermos a fundo quais são esses mesmos estudos. Em primeiro lugar, é 

necessário compreender que a primeira fase desta investigação se centrou no estudo da 

interface/interação e nos conteúdos utilizados em Realidade Aumentada. Para a 

componente da interação foram elaborados três estudos, para a componente dos 

conteúdos foram elaborados dois estudos. No primeiro estudo, um grupo interagiu com 

a experiência de Realidade Aumentada através de um marcador fiducial, o outro grupo 

recebeu uma imagem infográfica cujo rastreamento se processa por reconhecimento de 

imagens naturais. No estudo número dois, a variável independente é o tipo de interação 
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em aplicações de Realidade Aumentada. Numa versão foi utilizada uma interação 

através de interface tangível, noutra versão foi utilizada uma interação através de inter-

face gráfica. No terceiro estudo, a variável independente diz respeito à aprendizagem 

em grupo. Um dos grupos utilizou a aplicação individualmente enquanto o outro grupo 

utilizou a aplicação de forma colaborativa. O estudo seguinte estava relacionado com os 

conteúdos em Realidade Aumentada. Num dos grupos o conteúdo em Realidade 

Aumentada era um objeto tridimensional, no outro grupo o conteúdo em Realidade 

Aumentada era constituído por um vídeo. No estudo cinco, a variável independente era 

a animação. Um grupo recebeu a experiência em Realidade Aumentada na qual o objeto 

tridimensional estava animado, o outro grupo recebeu a mesma experiência, contudo o 

objeto tridimensional era estático. 

Os estudos 1, 4 e 5 debruçaram-se sobre a mesma temática (o sistema solar), no 

estudo 2 e 3 a matéria apresentada era a fotossíntese. Vamos então verificar na tabela 6 

como foi feita a distribuição dos grupos por turmas a fim dos mesmo serem sujeitos à 

experiência. 

 

Tabela 6	  	  
Distribuição dos grupos por turmas – 1ª fase. 

Nº do estudo Descrição Temática Turmas  

Estudo 1  Imagema vs Fiducial Sistema solar 6.10 vs 6.09 

Estudo 2 TUIb vs GUI Fotossíntese 6.10 vs 6.07 

Estudo 3 Individualb vs Colaborativo Fotossíntese 6.10 vs 6.09 

Estudo 4 3Da vs Vídeo Sistema solar 6.10 vs 6.07 

Estudo 5 3D animadoa vs 3D estático Sistema solar 6.10 vs 6.03 
Legenda: a. A experiência de Realidade Aumentada é a mesma; b. A experiência de Realidade Aumentada é a mesma. 

  

9.2.1.1.1 Desenho e procedimentos 
 

Inicialmente foi pedida autorização à escola e aos encarregados de educação para a 

elaboração deste estudo52. Nesta primeira fase do estudo foi disponibilizado um espaço 

na sala de aula, a sala onde habitualmente os alunos tinham a sua aula da disciplina de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Autorização no anexo 2 
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ciências naturais, tendo o cuidado de não alterar a sua rotina normal. Um computador 

com câmara foi levado para a sala de aula e foi estudada a luminosidade do espaço. 

Foi explicado aos participantes do estudo que se tratava de uma investigação para 

avaliar novas formas de aprender e ver através do meio digital. Solicitou-se que respon-

dessem com sinceridade, assegurando que o carácter confidencial das respostas era 

garantido. De seguida, os participantes responderam à primeira parte do questionário53, 

onde se solicitava informações sociodemográficas (idade e sexo), cinco perguntas 

acerca dos hábitos de utilização das novas tecnologias e duas perguntas específicas em 

relação à Realidade Aumentada, com o objetivo de comprovar, posteriormente, a 

homogeneidade dos grupos na manipulação da experiência. Perguntou-se há quanto 

tempo utilizavam o computador, quanto tempo passavam no computador diariamente, 

quanto tempo passavam na Internet diariamente, quais os objetos que possuíam 

(computador, WII, PlayStation Portable, PlayStation, telemóvel com acesso à Internet, 

Tablet), o que fazem quando utilizam o computador e por fim se já tinham ouvido falar 

de Realidade Aumentada ou se já tinham jogado Invizimals. 

Finalizado o preenchimento da primeira parte do questionário, os alunos 

responderam a um pré-teste54 com duas questões, cada pré-teste relacionado com a 

temática de cada estudo, e com um tempo limite de 5 minutos. Informou-se de seguida 

os participantes, da importância da observação da matéria no suporte que lhes ia ser 

apresentado. Seguindo o lugar em que se encontravam na sala de aula, cada participante 

um a um, foi sujeito à experiência. Sempre que um aluno terminava a experiência 

voltava para o seu lugar na sala de aula, o aluno que estava sentado ao seu lado ou atrás 

de si dirigia-se para o local da sala onde a estudo decorria para manipular a experiência. 

De seguida, os participantes responderam à segunda parte do questionário55, onde se 

apresentavam afirmações relacionadas com quatro grupos de variáveis dependentes, 

para que as classificassem segundo o seu grau de acordo e desacordo. Por fim, os 

participantes responderam às duas questões do pós-teste56 dentro do tempo limite 

estabelecido (também 5 minutos). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 I parte do questionário no anexo 3 
54 Pré-testes anexo 4 
55 II parte do questionário anexo 5 
56 Pós-testes anexo 6 



Capítulo 9 | Objetivos e metodologia 
	  

	  
	  

	   235 

Enquanto a primeira parte do questionário era comum a todas as experiências, os pré- 

-testes, pós-testes e a segunda parte do questionário (mantendo as mesmas variáveis 

dependentes) variava de acordo com cada experiência. 

 

9.2.1.1.2 Variáveis  
 

As variáveis independentes, as variáveis manipuladas durante a experiência, foram a 

interface e os conteúdos em Realidade Aumentada. Para medir os efeitos nas variáveis 

dependentes – perceção de compreensão, inovação/adequação/expectativa, satisfação, 

indução emocional e compreensão – foram preparadas dez versões: 

1) Aplicação de Realidade Aumentada sobre o sistema solar com marcador fiducial; 

2) Aplicação de Realidade Aumentada sobre o sistema solar com marcador de imagem 

natural; 

3) Aplicação de Realidade Aumentada sobre a fotossíntese com interação através de 

GUI; 

4) Aplicação de Realidade Aumentada sobre a fotossíntese com interação através de 

TUI; 

5) Aplicação de Realidade Aumentada sobre a fotossíntese de utilização individual; 

6) Aplicação de Realidade Aumentada sobre a fotossíntese de utilização colaborativa; 

7) Aplicação de Realidade Aumentada sobre o sistema solar com objeto 3D; 

8) Aplicação de Realidade Aumentada sobre o sistema solar com objeto vídeo; 

9) Aplicação de Realidade Aumentada sobre o sistema solar com objeto 3D animado; 

10) Aplicação de Realidade Aumentada sobre o sistema solar com objeto 3D estático; 

Os estudos tinham duas temáticas diferentes. Sendo que três deles partilharam o tema 

do sistema solar e os outros dois debruçaram-se sobre o tópico da fotossíntese. Assim 

sendo, algumas versões eram iguais entre si mudando por vezes a estratégia e a 

explicação de utilização da aplicação. A versão dois é igual à versão sete e nove e a 

versão quatro é igual à versão cinco e seis, mudando apenas a estratégia de utilização da 

mesma e a explicação inicial de utilização. 

Como já foi referido anteriormente as variáveis dependentes deste estudo são a 

perceção da compreensão, inovação/adequação/expectativa, satisfação, indução 
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emocional e compreensão. Assim o efeito do impacto das versões acima descritas pode 

ser medido em vários níveis: 

 

a) Perceção da compreensão: esta variável procura saber em que medida o participante 

sente ter percebido determinado conteúdo. Para avaliar a perceção da compreensão 

utilizaram-se: 

 

a. No primeiro e segundo estudos, quatro afirmações: 1. Acho que compreendi a 

matéria; 2. Foi fácil compreender a matéria; 3. A matéria foi dada de forma clara; 

4. Com estas imagens é fácil aprender. 

 

b. No terceiro estudo, cinco afirmações: 1. Acho que compreendi a matéria; 2. Foi 

fácil compreender a matéria; 3. A matéria foi dada de forma clara; 4. Com estas 

imagens é fácil aprender; 5. Acho que aprendo melhor se jogar o jogo sozi-

nho/acompanhado (os alunos que utilizaram a aplicação individualmente tinham a 

afirmação, Acho que aprendo melhor se jogar o jogo sozinho os alunos que 

utilizaram a aplicação em grupo tinham a afirmação, Acho que aprendo melhor se 

jogar o jogo acompanhado). 

 

c. No quarto estudo, seis afirmações: 1. Acho que compreendi a matéria; 2. Foi fácil 

compreender a matéria; 3. A matéria foi dada de forma clara; 4. Com estas ima-

gens é fácil aprender; 5. O objeto virtual (vídeo ou 3D) ajuda a perceber melhor a 

matéria; 6. A forma como o sol, a lua e a terra são mostradas, ajuda a compreen-

der a sua movimentação. 

 

d. No quinto estudo, quatro afirmações: 1. Acho que compreendi a matéria; 2.Foi 

fácil compreender a matéria; 3. A matéria foi dada de forma clara; 4. A forma 

como o sol, a lua e a terra são mostradas ajuda a compreender a sua movi-

mentação. Os participantes avaliaram cada um dos itens mediante o seu grau de 

concordância com cada afirmação numa escala de 10 pontos, desde 1 (pouco) a 10 

(muito). 
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b) Inovação/adequação/expectativa: esta variável tenta avaliar a opinião dos 

participantes em relação à inovação – os participantes entendem que as experiências 

de Realidade Aumentada apresentam alguns elementos inovadores – adequação – os 

participantes compreendem a utilização de Realidade Aumentada, como adequada ao 

ambiente escolar e adequada aos propósitos da matéria explicada – e expectativa – a 

forma como a matéria é apresentada supera as suas expectativas. Tendo em vista esta 

finalidade utilizaram-se: 

 

a. No primeiro estudo, sete afirmações: 1. Foi fácil utilizar a aplicação; 2. Acho que 

esta nova forma de ver através do computador é melhor do que aquela que eu já 

conhecia; 3. Consegui perceber o que ia ver no ecrã do computador quando olhei 

para a imagem da folha; 4. Consegui perceber que esta imagem era diferente das 

outras; 5. Acho a imagem da folha bonita; 6. Acho que a imagem podia estar mais 

relacionada com as imagens do computador; 7. Gostava que os livros da escola 

tivessem imagens destas. 

 

b. No segundo, quarto e quinto estudos, duas afirmações: 1. Foi fácil utilizar a 

aplicação; 2. Acho que esta nova forma de ver através do computador é melhor do 

que aquela que eu já conhecia. 

 

c. No terceiro estudo, três afirmações: 1. Foi fácil utilizar a aplicação; 2. Acho que 

esta nova forma de ver através do computador é melhor do que aquela que eu já 

conhecia; 3. Gosto mais de jogar estes jogos sozinho/acompanhado. Os partici-

pantes avaliaram cada um dos itens mediante o seu grau de concordância com 

cada afirmação numa escala de 10 pontos, desde 1 (pouco) a 10 (muito). 

 

c) Satisfação: o grau de satisfação remete para o grau de conforto de um utilizador após 

usar determinado produto e está intimamente ligada às expectativas do utilizador e à 

posterior materialização dessas expectativas. Para percebermos se as variáveis 

independentes exerciam uma influencia significativa no grau de satisfação dos 

participantes utilizaram-se: 
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a. No primeiro, terceiro, quarto e quinto estudos, cinco afirmações: 1. Gostava de 

saber mais sobre este tema; 2. A apresentação da matéria foi interessante; 3. 

Gostei de utilizar a aplicação; 4. Gosto desta forma de utilizar o computador; 5. A 

aplicação aumentou o meu interesse pelo tema. 

 

b. No segundo estudo, sete afirmações: 1. Gostava de saber mais sobre este tema; 2. 

A apresentação da matéria foi interessante; 3. Gostei de utilizar a aplicação; 4. 

Gosto desta forma de utilizar o computador; 5. A aplicação aumentou o meu 

interesse pelo tema; 6. Gostei do facto do computador ter entendido as ordem dos 

marcadores; 7. Foi complicado segurar o marcador e o rato ao mesmo tempo. Os 

participantes avaliaram cada um dos itens mediante o seu grau de concordância 

com cada afirmação, numa escala de 10 pontos, desde 1 (pouco) a 10 (muito). 

 

d) Indução emocional: foram noventa e duas as definições de emoções encontradas por 

Kleinginna e Kleinginna (1981), o que demonstra bem a complexidade da definição. 

Neste estudo adotamos a definição de (Damásio, 2000) que define as emoções como 

uma organização complexa de respostas químicas e neuronais a um estímulo externo 

e interno seja ele real ou imaginário, em que a resposta é tida como adaptativa. Por 

norma, os investigadores categorizam as emoções em positivas e negativas (Um, 

Song & Plass, 2007). Foi o que fizemos neste estudo. As emoções positivas têm sido 

estudadas: a) como fatores que podem mudar as experiências afetivas da pessoa, tal 

como, a sua atitude, motivação, criatividade e capacidade de resolver problemas; b) 

como um fator que facilita a memória de longo prazo e de curto prazo. (Erez & Isen, 

2002; Petty, Schumann, Richman, & Strathman, 1993). Isen e Reeve (2005) indicam 

ainda que as emoções positivas facilitam a motivação intrínseca e influenciam o 

processo cognitivo. Segundo Um, Song e Plass (2007), as emoções positivas 

promovem a construção de conhecimento e a resolução de problemas. Em relação à 

aprendizagem multimédia, o design e a estética desses materiais pode induzir 

emoções que afetam a performance e o processo cognitivo dos utilizadores (Mayer & 

Moreno, 1998). 

Para avaliar as emoções sentidas durante a experiência, utilizou-se uma escala 

composta por oito itens, em todos os estudos, e perguntou-se em que medida os 
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participantes tinham sentido cada uma das emoções. Os itens considerados como 

emoções positivas eram: interesse, alegria, surpresa, curiosidade, admiração; os itens 

relativos às emoções negativas eram: vergonha, tristeza e medo. Para medir a 

indução emocional, os participantes utilizaram uma escala de 1 a 10. 

 

e) Compreensão: os estudos que medem o impacto da tecnologia no ensino fazem-no 

em termos de desempenho dos alunos ou através de testes que comprovem a 

compreensão dos conceitos básicos (Jenkinson, 2009). Os testes de escolha múltipla 

têm sido usados em contexto educativo para medir a compreensão dos alunos 

(Ferreira & Costa, 2011). Para avaliar a compreensão, utilizámos neste estudo um 

pré-teste de escolha múltipla com duas alternativas (verdadeiro e falso), a que os 

alunos responderam antes de utilizarem a aplicação de Realidade Aumentada e um 

pós-teste com o mesmo formato, a que os alunos responderam após a utilização da 

aplicação. O facto dos nossos estudos estarem assentes em duas temáticas diferentes 

(sistema solar e fotossíntese) deu origem a dois pré-testes e dois pós-testes 

diferentes. 

 

9.2.1.1.3 Materiais 
 

Variáveis independentes 

Prepararam-se para a primeira fase deste estudo dez aplicações de Realidade Au-

mentada. As temáticas (sistema solar e fotossíntese) foram escolhidas de acordo com o 

pedido dos professores de ciências naturais de uma escola básica do município da 

Covilhã. O livro CSI-Ciências Sobre Investigação adotado pela escola, foi utilizado 

como fornecedor de informação textual e visual. 

Foi desenhada uma interface em Adobe Photoshop para agrupar os cinco estudos. 

Desenvolveu-se a imagem gráfica, foram escolhidas as cores, a tipografia, foi 

desenhada a área de menu e teve-se em consideração questões ligadas com a usabilidade 

e a legibilidade. Com base nesta interface, foi criado um site em HTML que mais tarde 

recebeu a experiência de Realidade Aumentada. 
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As aplicações de Realidade Aumentada propriamente ditas foram desenvolvidas 

utilizando o Adobe Flash Builder com Flex 4.9.10 e programadas com recurso a Acti-

onScrip 3.0. Foram utilizadas três frameworks: 

a) A framework Away 3D versão 4.1 Gold. Responsável pela leitura e tradução 

(parsing) dos binários dos modelos tridimensionais e é também responsável pela 

representação e renderização dos mesmos em tempo real. Esta framework, cria todos 

os materiais tridimensionais em cena. A framework pode ser utilizada gratuitamente. 

b) A framework IN2AR. Tem como objetivo reconhecer um padrão nas imagens 

capturadas pela câmara. Após a deteção do padrão a framework automaticamente 

aplica uma matriz de três eixos (plano de referência) relativos à posição e rotação do 

plano do padrão encontrado. Esta framework, também transforma a posição e rotação 

de todos os objetos tridimensionais em cena relativos ao plano de referência. A 

framework pode ser utilizada gratuitamente, quando não existem direitos comerciais 

associados. 

c) A framework Greensock. Tem como tarefa transformar algumas propriedades dos 

objetos criados em cena. Como por exemplo a rotação, cor, escala, posição e 

opacidade dos objetos tridimensionais ou bidimensionais dependendo dos casos. 

Os marcadores foram criados através do Adobe Photoshop, gravados em JPEG e pré- 

-processados pela plataforma online IN2AR, a fim de obter os binários de padrão de 

cada marcador. Cada binário será embebido dentro da aplicação para posterior 

comparação em tempo real, com a sequência de imagens capturada pela câmara. 

Os padrões foram testados com vários graus de luminosidade ambiente, para 

comprovar a sua eficácia e a ausência de dificuldades de rastreamento. Depois do teste 

os marcadores foram impressos. Enquanto os marcadores do segundo e terceiro estudos 

tiveram ainda de ser cortados e colados em K-line, os marcadores do estudo um, quatro 

e cinco foram apenas cortados para retirar a margem branca do papel e serem o mais 

semelhantes possíveis com a folha do manual escolar que os alunos utilizavam. 

Em relação aos conteúdos utilizados, para além do texto que anunciava o início de 

cada experiência de Realidade Aumentada, os conteúdos em Realidade Aumentada 

eram compostos por objetos a três dimensões que foram modelados e animados através 

de Blender e as suas texturas foram feitas através do Adobe Photoshop, posteriormente 

estes objetos foram exportados com o formato 3DS (3D Studio File Format) para serem 
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compatíveis com o Away 3D. Também foi utilizado um vídeo desenvolvido em Adobe 

Flash. 

Cada uma das aplicações foi testada várias vezes antes de ser levada para o campo de 

trabalho, a fim de verificar e contornar problemas na sua utilização. Uma descrição 

imagética do desenvolvimento das aplicações encontra-se em anexo57. 

 

Instrumentos de recolha de dados  

Nesta primeira fase de investigação a recolha de dados foi feita por intermédio de 

questionários, pré-testes e pós-testes. Os questionários têm a vantagem de ser aplicados 

em inúmeras situações e em contextos de investigação diferenciados. Este instrumento 

de recolha de dados é “amplo no alcance, mas mais impessoal em natureza” (Coutinho, 

2011, p.101) em comparação com as entrevistas. Permite reduzir custos e alcançar um 

maior número de sujeitos, oferece por vezes a garantia de anonimato o que remete para 

uma maior liberdade de resposta, por outro lado, uniformiza as condições de medida, o 

que resulta numa maior fidelidade e facilidade de comparação entre as respostas dos 

participantes, possibilitando ainda o tratamento dos dados através de análise estatística 

(Coutinho, 2011; Fortin, 1999). Estas vantagens elucidam a eleição deste instrumento 

de recolha de dados para este trabalho.  

Para a construção do questionário seguiram-se os passos apontados por Chagas 

(2000): analisou-se o problema, os objetivos da investigação, as hipótese da pesquisa, a 

população a ser pesquisada e os métodos escolhidos para a análise de dados. 

Posteriormente tomaram-se decisões acerca dos conteúdos das perguntas, do formato 

das respostas, da formulação e sequência de perguntas e do layout e arranjo gráfico. 

O questionário foi elaborado com sete questões de natureza sociodemográfica com 

resposta do tipo escolha múltipla, e quatro grupos de questões associadas com as variá-

veis perceção da compreensão, inovação/adequação/expectativa, satisfação, indução 

emocional, utilizando-se itens de resposta do tipo Likert numa escala de 1 a 10 pontos. 

Os atributos mais importantes de um questionário são a sua validade e a sua 

fiabilidade. A validade identifica se o instrumento mede precisamente o que se propõem 

medir ou seja “quão congruentes estão os dados com a realidade? Captam o que está lá 

mesmo? Os investigadores estão a observar ou a medir aquilo que pensam que estão a 
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medir?” (Merriam, 1998, p. 201). Pode ser avaliada através de: validade de Conteúdo, 

validade de critério e validade de conceito ou construto (Coutinho, 2011). A fiabilidade 

por seu lado diz respeito à reprodução consistente de resultados no tempo e no espaço 

ou com observadores distintos. Há seis tipos de coeficientes de fidelidade possíveis de 

serem estimados: coeficiente de estabilidade; coeficiente de equivalência; coeficiente de 

bipartição; Alpha de Cronbach; coeficiente de Kuder-Richardson; coeficiente de 

fidelidade de acordo de juízes (Coutinho, 2011). 

Para medir a validade do questionário, utilizámos a validade do conteúdo e segundo 

as recomendações de Lynn (1986) – mínimo de cinco pessoas para avaliar os conteúdos 

– selecionámos como juízes três professores do 6º ano de escolaridade e o orientador e 

coorientadora deste trabalho. Os especialistas/pedagogos avaliaram o instrumento como 

um todo determinando a sua abrangência e a adequação dos itens. Não foi sugerida a 

inclusão de itens, nem tão pouco a exclusão de itens. A análise individual levantou 

algumas questões acerca da clareza e da redação dos itens, sendo sugerida a revisão dos 

mesmos e a simplificação da linguagem de forma a tornar-se mais percetível para os 

alunos do 6º ano. Após as modificações os questionários foram mais uma vez 

analisados pelo mesmo conjunto de pessoas que deram o seu parecer favorável. A partir 

daqui, os questionários foram impressos para posteriormente serem preenchidos pelos 

participantes. 

Para medir a fiabilidade utilizámos o Alpha de Cronbach, uma medida da 

consistência interna de uma escala, adequada a testes de aproveitamento/desempenho e 

questionários de atitudes com escalas tipo likert ou rating (Coutinho, 2011; Pereira & 

Patrício, 2013). 

Os pré-testes e pós-teste foram também analisados pela mesma equipa de 

especialistas que após cuidada análise deram o seu parecer favorável. Analisaram 

essencialmente a redação, a clareza e a ligação das perguntas com os conteúdos 

utilizados em cada estudo.  

 

9.2.1.1.4 Análise de dados 
 

Com intuito de analisar as diferenças que os distintos tratamentos experimentais 

produziram nos grupos de participantes e nas variáveis dependentes, os dados foram 
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introduzidos em SPSS (Statistical Package for Social Sciences), um software de análise 

estatística. Neste estudo utilizou-se um tipo bivariável de análise estatística (prova t de 

Student e x2). A prova t de Student apresenta-se com muita frequência na análise 

experimental. Existem dois tipos diferentes de t-testes, o t-teste de médias 

independentes e o t-teste de médias dependentes. O que utilizámos neste estudo foi o t- 

-teste de médias independentes, onde duas condições experimentais são testadas por 

dois grupos de participantes diferentes (Field, 2009). Comparam-se assim as pontuações 

obtidas (médias) na variável dependente de dois grupos homogéneos submetidos a duas 

experiências diferentes, neste caso a exploração de diferentes aplicações de Realidade 

Aumentada. Nesta prova estatística podemos depois verificar o nível de significância 

(p), ou seja, a probabilidade de nos enganarmos ao descartar a hipótese nula. Se o nível 

de significância associado ao valor estatístico t exceder o valor 0.05 (p>0.05) não se 

poderá excluir a hipótese nula e por tanto, não há diferenças significativas entre grupos. 

Há diferenças significativas quando p≤0.05. Muitas vezes, embora o t seja 

estatisticamente significante isso não quer dizer que o seu efeito seja importante, por 

esta razão medimos o tamanho do efeito através do coeficiente de correlação de Pearson 

(r). Os resultados do efeito indicam o seguinte r = 0 (nenhum efeito), r = 0.1 (efeito 

pequeno), r = 0.30 (efeito médio), r = 0,50 (efeito grande), r = 1 (efeito perfeito).  

Utilizou-se também a prova x2 que permite verificar se duas variáveis categóricas 

(como por exemplo o género sexual) são estatisticamente independentes ou se pelo 

contrário existe alguma associação entre elas (Field, 2009). Os pré e pós-testes foram 

avaliados pela professora de ciências naturais das turmas em questão, os dados desses 

resultados seguiram os procedimentos acima descritos.  

Como referido anteriormente utilizou-se neste estudo o coeficiente Alpha de 

Cronbach para comprovar a fiabilidade das escalas do questionário. Um Alpha de 

Cronbach entre 1 – 0,90 indica muito boa consistência interna, entre 0,70 – 0,90 boa 

consistência interna, entre 0,60 – 0,70 uma consistência aceitável, entre 0,50 – 0,60 uma 

consistência fraca, menor que 0,50 uma consistência inaceitável (Pereira & Patrício, 

2013).  
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9.2.1.2 Estudo de Caso  
 

O Estudo de Caso é um “modelo metodológico de investigação qualitativa e tem 

como objetivo explorar um fenómeno no tempo e em profundidade, através de uma 

recolha de dados profunda, envolvendo fontes múltiplas de informação ricas no 

contexto” (Creswell, 2008, p. 227). Este plano de investigação “envolve o estudo 

intensivo e detalhado de uma entidade bem definida: o ‘caso’ ” (Coutinho, 2011, p. 

293). O Estudo de Caso é a estratégia de investigação que se considera mais adequada 

quando queremos responder às questões “como?” e “porquê?” em referência a 

acontecimentos atuais. O Estudo de Caso pode ser conduzido com o objetivo de 

explorar, descrever ou ainda explicar (Yin, 2003). Este modelo de investigação tem 

vindo a ganhar popularidade na investigação em CSH, no entanto, infelizmente muitas 

são as situações de estudos mal concebidos sem definição e descrição de recolha de 

dados, sem fundamentação dos pressupostos teóricos e até sem descrição dos resultados 

obtidos, por essa razão, o Estudo de Caso é encarado por alguns cientistas como uma 

forma de investigação desprovida de rigor (Coutinho, 2011; Yin, 2003). 

Devido à grande quantidade de casos possíveis, são também várias as tipologias em 

que um Estudo de Caso se pode enquadrar. A proposta de divisão tipológica mais 

comum entre os autores é o Estudo de Caso único ou Estudo de Caso múltiplo (Bogdan 

& Bilken, 2003; Yin, 2003). Por seu lado, Stake (1995), distingue três tipos diferentes: 

• O Estudo de Caso intrínseco, quando o investigador pretende compreender melhor 

um caso particular, que contém em si mesmo, o interesse da investigação; 

• O instrumental, quando um caso é analisado com o intuito de fornecer introspeção 

sobre um assunto, para proporcionar conhecimento sobre algo que não é 

exclusivamente o caso em si, para refinar uma teoria; o estudo do caso funciona 

como um instrumento que ajuda a compreender outro(s) fenómeno(s); 

•  O coletivo, quando o caso instrumental se estende a vários outros casos, com vista a 

possibilitar através da comparação um conhecimento mais profundo sobre o 

fenómeno, população ou condição; 

Benbasat, Goldstein e Mead (1987) consideram que um Estudo de Caso deve possuir 

as seguintes características: 1) o fenómeno deve ser observado no seu ambiente natural; 

2) os dados devem ser recolhidos utilizando diversos meios (Observações diretas e indi-

retas, entrevistas, questionários, registos de áudio e vídeo, diários, cartas, entre outros); 
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3) são analisadas uma ou mais entidades (pessoa, grupo, organização); 4) Estudo 

aprofundado da complexidade da unidade; 5) a pesquisa é dirigida aos estádios de 

exploração, classificação e desenvolvimento de hipóteses do processo de construção do 

conhecimento; 6) o investigador não precisa especificar antecipadamente o conjunto de 

variáveis dependentes e independentes; 7) os resultados dependem fortemente do poder 

de integração do investigador; 8) podem ser feitas mudanças na seleção do caso ou dos 

métodos de recolha de dados à medida que o investigador desenvolve novas hipóteses; 

9) a pesquisa deve envolver questões "como?" e "porquê?" ao contrário de “o quê?” e 

“quantos?”. 

Ludke e André (1986), referem sete características do Estudo de Caso em contexto 

educativo: 1) visam a descoberta, na medida em que podem surgir, em qualquer altura, 

novos elementos e aspetos importantes para a investigação, além dos pressupostos do 

enquadramento teórico inicial; 2) enfatizam a interpretação em contexto, pois todo o 

estudo desta natureza tem que ter em conta as características da escola, o meio social 

em que está inserida, os recursos materiais e humanos, entre outros aspetos; 3) retratam 

a realidade de forma completa e profunda; 4) usam uma variedade de fontes de infor-

mação; 5) permitem generalizações naturalistas; 6) procuram representar as diferentes 

perspetivas presentes numa situação social; e 7) utilizam uma linguagem e uma forma 

mais acessível do que outros métodos de investigação. 

No que diz respeito ao processo de recolha de dados, “o Estudo de Caso recorre a 

várias técnicas próprias da investigação qualitativa, nomeadamente o diário de bordo, o 

relatório, a entrevista e a observação. A utilização destes diferentes instrumentos cons-

titui uma forma de obtenção de dados de diferentes tipos, os quais proporcionam a 

possibilidade de cruzamento de informação” (Coutinho, 2011, p. 298).  

Esta componente de Estudo de Caso da nossa investigação está integrada na primeira 

fase deste estudo e é simultânea à investigação quase experimental. O Estudo de Caso 

decorreu em ambiente natural (sala de aula), com uma amostra de conveniência (os 

mesmos participantes dos estudos quase experimentais, 60 alunos, quatro turmas) onde, 

a cada momento, surgiram novos aspetos importantes para investigar. O investigador foi 

o principal agente de recolha de dados através da observação não participante e ao 

interagir com os alunos através de uma entrevista semi-estruturada, uma vez que a 

recolha de dados foi simultânea ao estudo quase experimental, houve particular cuidado 
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para que a entrevista fosse feita após terminadas as respostas ao questionário da 

componente quase experimental. Também a escolha da observação não participante se 

deve a este facto. Os métodos de recolha de dados pretenderam identificar quais as 

atitudes e reações dos alunos durante a sua interação com as aplicações de Realidade 

Aumentada, tentando compreender as suas preferências e dificuldades. 

 

9.2.1.2.1 Objetivos 
 

A pergunta nº 6 levantada no ponto 9.1 deste trabalho, sintetiza os objetivos da 

componente qualitativa deste estudo. Assim, os objetivos gerais são procurar conhecer a 

reação dos alunos do 2º ciclo à utilização de experiências de Realidade Aumentada no 

ensino. Identificar as principais dificuldades ao trabalhar com estas experiências e as 

necessidades de melhoria. 

O Estudo de Caso aqui presente assume uma perspetiva descritiva, centrando os seus 

objetivos no entendimento da forma como os alunos interpretam e dão sentido às suas 

experiências, sendo que, os processos são mais valorizados que os próprios resultados. 

Dentro desta lógica, podemos identificar detalhadamente os seguintes objetivos: 

• Investigar a reação dos alunos a aplicações de Realidade Aumentada para o ensino; 

• Procurar aspetos que suscitassem dúvidas ou que apresentassem dificuldades aos 

alunos; 

• Obter opiniões e sugestões dos participantes acerca destes sistemas; 

 

9.2.1.2.2 Participantes 
 

Como já referido anteriormente participaram no Estudo de Caso, alunos de uma 

escola básica do 2º ciclo da cidade da Covilhã. A amostra é composta por 60 alunos dos 

quais 29 são do género feminino, correspondendo a 48,3 % da amostra, e 31 são do 

género masculino, que equivalem a 51,7% da amostra. Os dados foram recolhidos em 

quatro turmas do 6º ano do ensino básico (6º03, 6º07, 6º09 e 6º10), os participantes têm 

portanto idades compreendidas entre os 11 e os 14.  
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9.2.1.2.3 Estratégias de recolha de dados 
 

A recolha de dados neste estudo foi exclusivamente feita pelo investigador e no 

contexto escolar, baseando-se fundamentalmente: 1) nas observações não participantes 

na sala de aula, registadas em notas de campo e grelhas de observação; 2) nas entrevis-

tas semi-directivas ou semi-estruturadas coletivas; 3) na primeira parte do questionário 

também utilizado na componente quase experimental;  

A simultaneidade da recolha de dados inerente à metodologia mista deste estudo, 

obrigou-nos a ter determinados cuidados. Como já foi referido, nesta investigação, a 

ênfase foi colocada na componente quantitativa. Daí que a observação, neste caso, foi 

não participante e as entrevistas semi-estruturadas coletivas foram elaboradas depois de 

concluída toda a componente dos estudos quase experimentais. O investigador manteve- 

-se externo aos estudos até ao final da componente quase experimental. No nosso 

estudo, considerámos pertinente conceber instrumentos de registo de observação. 

Optamos por elaborar uma grelha de observação que contemplassem variáveis observá-

veis, visando a identificação da atitude dos alunos no decorrer das tarefas propostas 

(anexo 8). 

Por seu lado, as entrevistas foram conduzidas através de um guião (anexo 9), onde se 

encontravam algumas questões gerais que foram sendo exploradas mediante as 

respostas dadas pelos alunos. O principal objetivo, era recolher as impressões dos 

alunos depois de terem utilizado cada uma das experiências de Realidade Aumentada. 

Para a validação destes instrumentos de recolha de dados recorreu-se à consulta de 

especialistas, nomeadamente à análise crítica do orientador e da coorientadora deste 

trabalho que no papel de peritos deram parecer favorável aos mesmos.  

A primeira parte do questionário foi utilizada tanto nos estudos quase experimentais 

como no Estudo de Caso e visava a obtenção de dados sociodemográficos, hábitos de 

utilização das novas tecnologias e conhecimento da Realidade Aumentada. 

 

9.2.1.2.4 Procedimentos 
 

A recolha de dados foi realizada em junho de 2013, exatamente ao mesmo tempo, 

que a recolha de dados feita para a componente quantitativa desta primeira fase de 
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investigação. Foi pedida autorização à escola e aos encarregados de educação para a 

elaboração dos estudos. Foi igualmente garantida a confidencialidade e anonimato das 

respostas, quer nas respostas ao questionário, quer nas resposta dadas em entrevista. 

À medida que os participantes manipulavam a experiência, o investigador não 

participante observava e anotava dados relevantes. Em cada turma, o tempo do estudo 

variou entre a 1:30h e as 2:00h consoante o tempo que todos os alunos demoraram a 

manipular a experiência, preencher o questionário e no final responder à entrevista 

semi-estruturada coletiva. Esta entrevista foi elaborada após o término da componente 

quase experimental, sendo que, aqui o investigador pôde interagir com os alunos. À 

posteriori foi elaborada a análise dos dados. 

 

9.2.1.2.5 Análise de dados 
 

São revelados por Wolcott (1994) três momentos durante a fase da análise de dados, 

nomeadamente: a descrição, a análise e a interpretação. A descrição, está relacionada 

com a escrita de textos resultantes dos dados originais e que foram registados pelo 

investigador. A análise é um processo de organização de dados, onde se devem salientar 

os aspetos essenciais e identificar fatores chave. Por último, a interpretação é o processo 

de obtenção de significados e ilações a partir dos dados obtidos. No nosso estudo, a 

descrição correspondeu à escrita de textos, resultantes das observações das atitudes e 

reações dos participantes, durante a exploração do sistema de Realidade Aumentada, a 

análise correspondeu ao resumo e estruturação das notas de campo, questionários e 

entrevistas, por fim, a interpretação dos resultados foi obtida através de resumos finais 

baseados na análise dos dados. 

O material recolhido foi organizado num dossier, que foi submetido a uma análise 

pormenorizada e transcrito para formato digital, possibilitando uma visão completa e 

abrangente de todas as fontes. A primeira análise, debruçou-se sobre os questionários a 

fim de se compreender as questões sociodemográficas e os hábitos dos participantes. 

Depois foi elaborado o resumo das notas de campo, estruturando as reações dos alunos e 

as dificuldades observadas. E por fim, foram transcritas as entrevistas semi-estruturadas 

coletivas. A observação dos dados organizados, levou à conceção de quadros síntese da 
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informação, que foram explicados, estabelecendo conclusões fundamentadas em forma 

de narrativa, que pretende ser clara e elucidativa. 

 

9.2.2 Segunda fase de investigação  
 

A segunda fase de investigação corresponde aos estudos relacionados com o protó-

tipo final. Como referimos anteriormente, foi utilizada a metodologia quantitativa 

através de um plano quase experimental, explicado no capítulo 9.2.1.1 deste trabalho. 

Nesta segunda fase de investigação prepararam-se três experiências, cada uma com um 

tipo de plano quase experimental cambiante: pré pós-teste com grupo de controlo. 

Envolve um grupo experimental e um grupo que recebe um tratamento alternativo 

ambos respondendo ao pré e pós-teste. A escolha dos grupos foi aleatória, no entanto, 

tal como na primeira fase, procurámos controlar variáveis estranhas através da escolha 

de grupos com características semelhantes entre si, tendo em atenção: o tipo e tamanho 

das turmas; especificidades sociais; resultados das avaliações anteriores na disciplina de 

ciências naturais. Das dez turmas de 6º ano existentes no ano de 2014 na Escola foram 

escolhidas quatro, sendo elas, o 6º01, 6º07, 6º09 e 6º10. As turmas tinham o seguinte 

número de alunos: 6º01=29 alunos, 6º07=26 alunos, 6º09=27 alunos e 6º10=26 alunos, 

dos quais foram escolhidos aleatoriamente 25 para participar na experiência. Como 

comprovaremos mais adiante, os grupos demonstraram ser equivalentes não 

manifestando diferenças significativas no resultado do pré-teste, nem em variáveis 

relevantes. 

A amostra presente na segunda fase deste estudo é tal como na primeira fase, uma 

amostra de conveniência, uma vez que as turmas estavam já definidas no início do ano 

letivo, os grupos que participaram nas experiências tinham cada um 25 participantes, 

perfazendo um total de 100 participantes nas três experiências. Manipulou-se em cada 

experiência exclusivamente uma variável independente, com um grupo a receber o 

tratamento experimental e outro a receber o tratamento alternativo. Pelo facto dos 

estudos possuírem tratamentos experimentais iguais entre si, não se justificou a aplica-

ção do mesmo tratamento a outro grupo de participantes. A explicação da distribuição 

de grupos por turma e estudos encontra-se na tabela 7.  
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Tabela 7	  	  
Distribuição dos grupos por turmas – 2ª fase. 

Nº do estudo Descrição Turmas  

Estudo 6 Protótipo vs Manual escolar 6.10 vs 6.07 

Estudo 7 Protótipo vs Realidade Aumentada sem projeto de 
design 

6.10 vs 6.09 

Estudo 8 Protótipo vs CD-ROM 6.10 vs 6.01 

 

Estes estudos, centraram-se na análise do protótipo elaborado de acordo com o 

capítulo 3, Transporte de nutrientes e oxigénio até às células, do manual escolar do 6º 

ano de escolaridade, CSI-Ciências Sobre Investigação. O protótipo foi desenvolvido de 

acordo com uma metodologia de design, tendo em conta a revisão bibliográfica e as 

conclusões da primeira fase deste trabalho. 

 Para uma melhor perceção passaremos a descrever cada um dos estudos. No 

primeiro estudo da segunda fase, um grupo aprendeu com o protótipo de Realidade 

Aumentada e o outro utilizou apenas o manual escolar. No estudo número dois, a 

variável independente é o design em aplicações de Realidade Aumentada. Um grupo 

recebeu o protótipo, enquanto o outro grupo recebeu uma versão em Realidade 

Aumentada com conteúdos iguais, mas cujo desenvolvimento seguiu as mesmas 

características dos primeiros livros aumentados descritos nos artigos de Billinghurst et 

al. (2001) e Rekimoto (1998). No terceiro estudo, um grupo utilizou o protótipo para 

aprender enquanto o outro grupo utilizou o auxiliar digital que nos últimos anos tem 

acompanhado os manuais escolares, neste caso um CD-ROM interativo. 

 

9.2.2.1 Desenho e procedimentos  
 

Tal como aconteceu com a primeira fase deste trabalho foi pedida autorização à 

escola e aos encarregados de educação para a elaboração deste estudo58. 

A sala de aula de ciências naturais foi disponibilizada para elaborar os estudos, 

mantendo assim, a rotina habitual dos estudantes e controlando as variáveis estranhas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Autorização no anexo 10 
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Para os estudos com Realidade Aumentada e com o CD-ROM, foram levados 

inicialmente para a sala, oito computadores portáteis, preparados com as experiências 

(Realidade Aumentada ou CD) e todos eles com as mesmas características técnicas. 

Foram ainda analisadas as condições de iluminação do espaço. Uma vez que a 

professora de ciências destas turmas trabalha habitualmente em grupo nas suas aulas, foi 

decido colocar um computador por grupo, utilizando-se por essa razão apenas cinco dos 

computadores que foram preparados.  

Explicou-se a natureza e objetivos dos estudos aos participantes, solicitando que 

respondessem com sinceridade e assegurando o carácter confidencial das respostas. 

Seguiu-se a resposta à primeira parte do questionário59, cujo propósito era a posterior 

comprovação da homogeneidade dos grupos durante a manipulação da experiência. 

Aqui solicitavam-se informações sociodemográficas (idade e sexo), duas perguntas 

acerca dos hábitos de utilização do computador e duas perguntas específicas em relação 

à Realidade Aumentada. Perguntou-se há quanto tempo utilizavam o computador, 

quanto tempo passavam no computador diariamente, se já tinham ouvido falar de Reali-

dade Aumentada ou se já tinham jogado Invizimals. 

Após o preenchimento da primeira parte do questionário os alunos responderam a um 

pré-teste60 com quatro questões e com um tempo limite de 15 minutos. Informou-se os 

participantes da importância da observação das imagens e atenção à matéria que lhes ia 

ser apresentada. A mesma professora deu a mesma matéria nos três estudos, utilizando o 

manual, o CD e os sistemas de Realidade Aumentada, um deles o protótipo, simulando 

exatamente o que aconteceria caso um protótipo deste tipo fosse adotado pelo sistema 

escolar. 

Nesta fase os procedimentos foram diferenciados para cada estudo: 

• Em relação à experiência do protótipo, foi pedido pela professora aos alunos que 

abrissem os seus livros e colocassem os autocolantes do kit que fornecemos nos 

locais indicados, acompanhando de seguida a aula, virando as páginas e explorando 

sempre que solicitado. Os alunos foram repartindo o computador pelos elementos do 

grupo; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 I parte do questionário no anexo 11 
60 Pré-testes anexo 12 
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• A experiência com o manual escolar seguiu dentro da habitual rotina de aula, onde os 

alunos acompanham a matéria com o manual e observam as sua imagens e 

infografias; 

• Na experiência do sistema de Realidade Aumentada sem preocupações de design os 

alunos exploraram o manual aumentado sempre que lhes foi solicitado; 

• No caso da análise do CD este foi aberto em cada computador, certificando-nos de 

que todos os computadores estavam nas mesmas condições, foi solicitado aos alunos 

que acompanhassem a matéria e interagissem com o CD sempre que fosse indicado;  

Posteriormente à apresentação da matéria, os participantes responderam à segunda 

parte do questionário61, onde se apresentavam afirmações relacionadas com quatro 

grupos de variáveis dependentes para que as classificassem segundo o seu grau de 

acordo e desacordo. Por fim os participantes responderam às quatro questões do pós- 

-teste62 dentro do tempo limite estabelecido (também 15 minutos). 

 

9.2.2.2 Variáveis  
 

As variáveis independentes, ou seja, as variáveis manipuladas durante a experiência, 

foram as diversas formas de aprendizagem: através do protótipo, do manual escolar ou 

do CD-ROM. Para medir os efeitos nas variáveis dependentes – perceção de 

compreensão, inovação/adequação/expectativa, satisfação, indução emocional e 

compreensão – foi preparado: 

1) O protótipo em Realidade Aumentada do capítulo 3 do manual escolar CSI-Ciências 

Sobre Investigação; 

2) Um sistema de Realidade Aumentada do mesmo capítulo 3 sem preocupações de 

design;  

3) O manual escolar (utilizou-se o manual adotado pela escola); 

4) O CD-ROM (Utilizou-se o CD que acompanha o manual escolar adotado); 

Os três estudos debruçaram-se sobre a mesma temática e focaram os mesmos pontos 

da matéria. Os efeitos do seu impacto podem ser medidos nas variáveis dependentes:  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 II parte do questionário anexo 13 
62 Pós-testes anexo 14 
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a) Perceção da compreensão: que busca saber em que medida o participante sente ter 

compreendido determinada matéria. Para avaliar a perceção da compreensão 

utilizaram-se quatro afirmações: 1. Acho que compreendi a matéria; 2. Foi fácil de 

compreender a matéria; 3. A matéria foi dada de forma clara; 4. As imagens ajudam 

a compreender a matéria. Os participantes avaliaram cada um dos itens mediante o 

seu grau de concordância com cada afirmação numa escala de 10 pontos, desde 1 

(pouco) a 10 (muito). 

 

b) Inovação/adequação/expectativa: que tenta avaliar a opinião dos intervenientes no 

que diz respeito à inovação – os participantes percebem que as experiências 

apresentam elementos inovadores – adequação – os participantes entendem a 

experiência como adequada ao ambiente escolar e adequada aos propósitos da 

matéria explicada – e expectativa – a forma como a matéria é transmitida suplanta as 

suas expectativas. Tendo em vista esta finalidade, utilizaram-se cinco afirmações: 1. 

Foi fácil utilizar o livro /o CD /a Realidade Aumentada (os alunos que utilizaram o 

manual tinham a afirmação, foi fácil utilizar o livro os alunos que utilizaram o CD 

tinham a afirmação, foi fácil utilizar o CD o grupo que utilizou a Realidade 

Aumentada tinha a afirmação, foi fácil utilizar a Realidade Aumentada); 2. Acho que 

esta nova forma de ver as imagens é melhor do que aquela que já conhecia; 3. Esta 

forma de dar a matéria é inovadora; 4. A matéria foi produzida de forma adequada ao 

meio (sala de aula ou computador); 5. As imagens são inovadoras. Os itens 2, 3 e 5 

estão relacionados com a inovação, o item 4 com a adequação e o item 1 com a 

expectativa. Os participantes avaliaram cada um dos itens mediante o seu grau de 

concordância com cada afirmação numa escala de 10 pontos, desde 1 (pouco) a 10 

(muito). 

 

c) Satisfação: que pretende avaliar em que medida as variáveis independentes exercem 

uma influência significativa no grau de conforto do utilizador, as suas expectativas e 

a materialização das mesmas também são fortes componentes desta variável. Com o 

intuito de proceder à avaliação utilizaram-se quatro afirmações: 1. Gostava de saber 

mais sobre este tema; 2. A apresentação da matéria foi interessante; 3. Gostei de 

aprender desta forma; 4. A forma de dar a matéria aumentou o meu interesse pelo 
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tema. Os participantes avaliaram cada um destes itens mediante o seu grau de 

concordância com cada afirmação numa escala de 10 pontos, desde 1 (pouco) a 10 

(muito). 

 

f) Indução emocional: que procura saber que tipos de emoções (negativas ou 

positivas) as variáveis independentes exercem nos participantes. Como referido 

anteriormente no ponto 9.2.1.1.2 deste trabalho as emoções positivas podem ter 

influência na motivação, facilidade de memorização e capacidade de resolver 

problemas do participante (Erez & Isen, 2002; Petty et al., 1993; Um et al., 2007). 

Para avaliar as emoções sentidas durante a experiência utilizou-se uma escala 

composta por oito itens, e perguntou-se em que medida os participantes tinham 

sentido cada uma das emoções. Os itens das emoções positivas eram interesse, 

alegria, surpresa, curiosidade, admiração. Os itens das emoções negativas eram 

vergonha, tristeza, medo. Para medir a indução emocional, os participantes 

utilizaram uma escala de 1 (pouco) a 10 (muito). 

 

g) Compreensão: que pretende saber em que medida os participantes compreenderam a 

matéria dada e a sua volubilidade consoante a variável independente. Para avaliar a 

compreensão, utilizámos neste estudo um pré-teste com quatro perguntas relativas à 

matéria e ao qual os alunos responderam antes de terem sido sujeitos à experiência e 

um pós-teste com o mesmo formato, a que os alunos responderam após a exploração 

das experiências. Os pré-teste e pós-teste tinham o mesmo tempo de resposta e o 

mesmo grau de dificuldade. O grau de dificuldade dos dois testes, a sua adequação à 

matéria e aos alunos e o limite temporal foi aprovado previamente pela professora de 

ciências naturais. 

 

9.2.2.3 Materiais 
 

Variáveis independentes 

Prepararam-se para a segunda fase deste estudo dois sistemas de Realidade 

Aumentada, um deles correspondente ao protótipo e o outro correspondente ao sistema 

de Realidade Aumentada sem projeto de design. A temática, Transporte de nutrientes e 
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oxigénio até às células, foi sugerida pelos professores de ciências naturais da escola 

básica com a qual trabalhámos. O livro CSI-Ciências Sobre Investigação adotado pela 

escola, foi a fonte de informação para o desenvolvimento destes sistemas.  

Foi desenhada uma interface em Adobe Photoshop para servir como pórtico de 

entrada para o sistema e onde o ícone relacionado com as instruções se encontrava. 

Desenvolveu-se a imagem gráfica e os ícones, foram escolhidas as cores e a tipografia. 

Com base nesta interface, foi criado através do Adobe Dreamweaver um site em 

HTML, que mais tarde recebeu a experiência de Realidade Aumentada. 

Foi utilizado o Adobe Flash Builder com Flex 4.9.10 e o ActionScrip 3.0 para 

construir e programar os sistemas de Realidade Aumentada. Mais uma vez utilizámos 

três frameworks: o Away 3D versão 4.1 Gold, o IN2AR e a Greensock. 

Os marcadores, à semelhança do que aconteceu na 1ª fase do estudo, foram criados 

através do Adobe Photoshop, gravados em JPEG e pré-processados pela plataforma 

online IN2AR com a finalidade de obter os binários de padrão de cada marcador. Cada 

binário foi posteriormente embebido dentro da aplicação. 

Os padrões foram testados com vários graus de luminosidade. Os marcadores 

fiduciais correspondentes ao sistema de Realidade Aumentada sem preocupações de 

design foram impressos, recortados e colados no manual (com opção de serem 

destacáveis). No que diz respeito aos marcadores de imagem correspondentes ao 

protótipo, foram utilizadas as imagens infográficas do livro e foi impresso um kit de 

autocolantes com os marcadores que permitiam interatividade e com autocolantes que 

indicavam a localização das experiências de Realidade Aumentada. 

Em relação aos conteúdos utilizados estes eram compostos por objetos a três 

dimensões que foram modelados e animados através de 3D Studio MAX e Blender, 

posteriormente estes objetos foram exportados com o formato COLLADA 

(Collaborative Design Activity) pelo facto deste ser interpretado de igual forma pelos 

programas de 3D. Também foram utilizadas animações em Adobe Flash. 

Com vista a verificar e contornar problemas de utilização, os sistemas foram testados 

diversas vezes antes de serem levados para o campo de trabalho. Uma descrição 

imagética do desenvolvimento do protótipo encontra-se em anexo63. 
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Instrumentos de recolha de dados  

Na segunda fase de investigação a recolha de dados foi feita por intermédio de 

questionários, pré-testes e pós-testes. Para a construção do questionário seguiram-se os 

passos apontados por Chagas (2000) tal como aconteceu na primeira fase deste trabalho. 

Do questionário faziam parte seis questões de natureza sociodemográfica com resposta 

do tipo escolha múltipla, e quatro grupos de questões associadas com as variáveis 

perceção da compreensão, inovação/adequação/expectativa, satisfação, indução 

emocional, utilizando-se itens de resposta do tipo Likert numa escala de 1 a 10 pontos. 

A validação do questionário foi realizada através da validade do conteúdo que obrigou à 

seleção de juízes, entre os quais, três professores do 6º ano de escolaridade e o orienta-

dor e coorientadora deste trabalho. A determinação da abrangência e da adequação dos 

itens foi comprovada pelos especialistas ao avaliarem o instrumento como um todo. A 

análise individual dos itens, não deu origem a sugestões de alteração. O parecer favorá-

vel ao instrumento, por parte do grupo de especialistas, foi consensual. Seguiu-se a 

impressão dos questionários para posterior preenchimento pelos participantes. A fiabili-

dade das escalas do questionário foi medida através do Alpha de Cronbach. 

O mesmo painel de juízes, após uma análise minuciosa, deu também o seu parecer 

favorável aos pré-testes e pós-testes. As perguntas que constam nos pré e pós-testes 

foram analisadas quanto à sua redação, clareza e relação entre perguntas e conteúdos 

utilizados pelo sistema.  

 

9.2.2.4 Análise de dados 
 

À semelhança do que aconteceu na primeira fase deste estudo, os dados foram 

também nesta segunda fase introduzidos em SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) permitindo a análise das diferenças que os distintos tratamentos experimentais 

produziram nos grupos de participantes e nas variáveis dependentes. Utilizou-se um tipo 

bivariável de análise estatística (prova t de Student e x2). A prova t de Student apresenta-

se na variante: t-teste de médias independentes, onde dois grupos homogéneos de 

participantes testam duas experiências diferentes. Nesta prova estatística podemos 

verificar o nível de significância (p), ou seja, a probabilidade de nos enganarmos ao 

descartar a hipótese nula. Se o nível de significância associado ao valor estatístico t 
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exceder o valor 0.05 (p>0.05) não se poderá excluir a hipótese nula e por tanto não há 

diferenças significativas entre grupos. Há diferenças significativas quando p≤0.05. O 

valor estatisticamente significante associado ao t, pode por vezes ter um efeito pouco 

importante. O tamanho do efeito foi medido através do coeficiente de correlação de 

Pearson (r). Os resultados do efeito indicam que se r = 0 (nenhum efeito), r = 0.1 (efeito 

pequeno), r = 0.30 (efeito médio), r = 0,50 (efeito grande), r = 1 (efeito perfeito).  

Para verificar a independência estatística de duas variáveis categóricas (como por 

exemplo o género sexual) utilizou-se neste estudo a prova x2 . No que diz respeito aos 

pré e pós-testes, este foram avaliados pela professora de ciências naturais das turmas em 

questão e os dados desses resultados seguiram os procedimentos acima descritos.  

Para comprovar a fiabilidade das escalas do questionário, utilizou-se ainda o 

coeficiente Alpha de Cronbach. Um Alpha de Cronbach entre 1 – 0,90 indica muito boa 

consistência interna, entre 0,70 – 0,90 boa consistência interna, entre 0,60 – 0,70 uma 

consistência aceitável, entre 0,50 – 0,60 uma consistência fraca, menor que 0,50 uma 

consistência inaceitável (Pereira & Patrício, 2013).  
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II Investigação empírica 
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Capítulo 10 
 

Investigações quase experimentais sobre conteúdos e interface em 
Realidade Aumentada  

 

 

Os estudos 1, 2 e 3 deste capítulo formam um bloco de investigação direcionada para 

o design da interface e a forma de interação em aplicações de Realidade Aumentada 

destinadas ao ensino. Zhou, Duh, e Billinghurst (2008), apontam o desenvolvimento e 

compreensão de técnicas de interação em aplicações de Realidade Aumentada, como 

uma área importante dentro deste campo de investigação. E assumem o design e a usa-

bilidade como fatores cruciais aquando do entendimento e desenvolvimento apropriado 

de interações entre o mundo físico e o mundo virtual.  

O ponto de partida para o segundo bloco de estudos (4 e 5) está relacionado com os 

tipos de conteúdos utilizados em Realidade Aumentada. Os ambientes de Realidade 

Aumentada utilizam diversos tipos de conteúdos, incluindo imagens em três dimensões, 

estáticas ou animadas, vídeos e sons. Mas quais destes recursos promovem eficazmente 

a construção de conhecimento? O ser humano tem expressado o seu saber, emoções e 

experiências através de palavras ou imagens. Hoje em dia as novas tecnologias permi-

tem outras formas de expressão através de vários tipos de conteúdos, inclusivamente 

conteúdos em Realidade Aumentada. Segundo Zhou et al. (2008) o entendimento do 

comportamento afetivo e cognitivo do utilizador acerca destes conteúdos é fundamental 

e vai permitir iluminar o caminho para o desenvolvimento de novos produtos que utili-

zem este meio. 

 

10.1 Estudo 1  
Marcador fiducial vs Marcador de imagem natural 
 

O rastreamento é uma das condições essenciais para que a Realidade Aumentada 

aconteça (Bimber & Raskar, 2005). O rastreamento implica saber a posição exata, no 

espaço, de um determinado objeto. Pelo rastreamento de objetos é possível atualizar em 

tempo real uma determinada cena. Ao movimentarmos os objetos do mundo real, o 
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registo (perfeita justaposição entre virtual e real) é mantido e o objeto do mundo virtual 

também se movimenta na perspetiva correta.  

Como verificámos anteriormente, há diversas técnicas para rastreamento. Uma 

dessas técnicas é o rastreamento através de câmaras e marcadores fiduciais, que pela 

simplicidade de funcionamento e pelas suas vantagens económicas é bastante difundido 

(Tori, 2009), para além do mais, já se tornou quase um símbolo reconhecido, que 

significa “aqui existe um objeto virtual”. O marcador fiducial é geralmente uma imagem 

geométrica a preto e branco contornada por uma moldura espessa preta. A imagem do 

marcador é capturada pelo software que reconhece não só a imagem mas a posição 

espacial da mesma. Podemos observar o uso de marcadores fiduciais em várias 

aplicações para o ensino (Gillet et al., 2004; Juan et al., 2008; Liarokapis, 2005; Lima, 

Cunha, & Haguenauer, 2011; Shelton & Hedley, 2002) e inclusivamente em livros de 

Realidade Aumentada em contexto de ensino-aprendizagem (Billinghurst et al., 2001; 

DTFrontier, 2013; Immersivetech, 2013; Rekimoto, 1998). São conhecidas propostas 

para tornar estes marcadores, objetos mais dinâmicos, que possam ser modificados pelas 

pessoas muito ao jeito de um puzzle de peças pretas e brancas (Meiguins, Almeida, & 

Oikawa). No entanto, apesar das vantagens já descritas deste tipo de marcadores, eles 

são elementos intrusivos na sala de aula e ainda mais nos livros pedagógicos. Tornam 

difícil manter a coerência e a uniformidade do livro e interrompem o método de leitura 

tradicional, o que, inevitávelmente obrigará a uma aprendizagem extra, acerca da 

utilização deste tipos de objetos. São imagens quase secretas que só têm legibilidade se 

funcionarem juntamente com o computador e que por si só não possuem nenhum 

significado. A Realidade Aumentada, permite aqui, levar ao extremo a ideia de Deleuze 

(1990), de que existe um interesse geral em encobrir alguma coisa na imagem. No caso 

dos manuais escolares, sabemos que a imagem vem desde os anos 60 a apropriar-se 

deles, transformando-os em objetos bimédia (texto + imagem) e tornando-os suposta-

mente, mais eficazes para comunicarem com o aluno da civilização da imagem 

(Carvalho, 2010). No entanto, encontramo-nos na sociedade da informação que originou 

a geração de nativos digitais, serão estas imagens suficientemente eficazes? Esta é uma 

resposta que não pretendemos obter com este estudo. Todavia, segundo Carvalho (2010) 

a maioria dos professores, sem informação sobre determinada imagem, não a encara 

como portadora de informação e portanto não a trabalha com os alunos, acabando 
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aquela por desempenhar um papel meramente decorativo. Bombardeadas permanente-

mente por imagens, as crianças também não lhe atribuem muita importância. É um 

espaço do livro que não é para estudar. Poderá a Realidade Aumentada inverter esta 

situação? Ou pelo contrário agravar a situação? E ao incluirmos a Realidade Aumentada 

como parte integrante de uma manual como deve ser feito o rastreamento, com 

marcadores fiduciais ou marcadores com reconhecimento de imagem? 

Os marcadores com reconhecimento de imagens naturais têm vindo a ser utilizados 

em alguns livros de cariz pedagógico como o The Future is Wild: The Living Book 

(Dixon & Adams, 2014) ou os AR pop-up books (WindInTheWheatFields, 2013). Por 

norma são detetadas nas páginas pontos que permitem o rastreamento de toda a página 

ou da dupla página e o objeto virtual é depois colocado sobre toda essa área. As 

vantagens deste tipo de rastreamento passam pela não inclusão de elementos estranhos 

no livro, o que oferece uma maior liberdade ao utilizador. Por uma lado, pode ler-se o 

livro da forma tradicional, por outro, pode utilizar-se a Realidade Aumentada 

visualizando a informação de outras formas ou descobrindo mais informação. Daí que a 

utilização deste tipo de marcadores, permita a construção de mais do que uma camada 

de informação, a informação impressa contida nas imagens ilustradas ou infográficas do 

livro e a informação virtual. A sua aplicação obriga, no entanto, a um cuidado especial 

na junção do real com o virtual e na escolha e teste de determinados pontos de deteção, 

o que implica mais tempo de desenvolvimento e torna mais dispendioso o projeto. 

Identificadas as características de cada uma destas técnicas de rastreamento, enquanto 

elemento fundamental nas aplicações de Realidade Aumentada para o ensino, interessa 

observar o tipo de impacto que podem ter nos alunos. 

 

10.1.1. Método  

10.1.1.1 Participantes e procedimento 
 

Participaram na experiência 30 alunos do 6º ano de uma escola básica na cidade da 

Covilhã (média de idades de 11,7, sendo que são do sexo feminino 50%). 

Prepararam-se duas experiências de Realidade Aumentada acerca do mesmo tema, o 

sistema solar. Na primeira versão utilizou-se como elemento físico de rastreamento, um 
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marcador fiducial (Figura 121). Na segunda versão utilizou-se para rastreamento uma 

imagem infográfica (Figura 122). 

 

 
Figura 121: Marcador fiducial. (Fonte própria). Figura 122: Marcador com reconhecimento de   

imagens naturais. (Fonte própria).  
 

10.1.2 Resultados 

10.1.2.1 Verificação da homogeneidade dos grupos experimentais 
 

Não se observaram diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito às 

variáveis sexo (x2(1, N=30)=0.13, p=.72) e idade (t(27)=1.56, p=.13). Também não se 

observaram diferenças em relação às variáveis, anos de utilização de computador 

(t(21)=0.96, p=.35), tempo diário no computador (t(28)=0.22 p=.83), tempo diário na 

Internet (t(28)=-0.76, p=.46), conhecimento da Realidade Aumentada (x2(1, 

N=30)=1.43, p=.23) nem em relação à experimentação do jogo Invizimals (x2(1, 

N=30)=1.29, p=.26). Nos seis itens relativos aos objetos eletrónicos que os alunos 

podiam possuir não se verificaram diferenças estatísticas (p> .05). O mesmo se passa 

em relação às respostas relacionadas com a utilização de computador para elaborar 

diferentes tarefas (p>.05). 

O pré-teste não demostrou diferenças significativas entre os grupos (t(28)=0.99, 

p=.33), o nível de conhecimento acerca da matéria explicada era semelhante. Podemos 

afirmar que os grupos são homogéneos. 
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10.1.2.2 Impacto na perceção da compreensão 
 

A análise da consistência interna da escala utilizada para avaliar a variável perceção 

da compreensão, reconheceu uma boa fiabilidade da mesma (α=.72).  

Identificaram-se diferenças significativas na perceção da compreensão (t(28)=3.25, 

p=.00) (Tabela 8), sendo que o grupo de alunos que utilizou o marcador de imagem 

infográfica (M=36.67, DP=3.64) mostrou uma perceção da compreensão maior, em 

comparação com o outro grupo de alunos que utilizou o marcador fiducial (M=32.20, 

DP=3.88). O tamanho do efeito é grande, r= .53. 

 

Tabela 8	  	  
Impacto na Perceção da compreensão –Marcador fiducial vs Marcador de imagem  

 
Variável dependente 

 
Realidade Aumentada com 
rastreamento através de ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Marcador 
fiducial  

Marcador de 
imagem 

Perceção da compreensão 32.20 36.67 3.25 28 .00 
N 15 15    

Escala: Desde 4 (pontuação mínima) até 40 (pontuação máxima). 
 

10.1.2.3 Impacto na inovação /adequação /expectativa  
 

No que diz respeito à variável inovação/adequação/expectativa também se 

verificaram diferenças significativas (t(25)=3.67, p=.00) (Tabela 9). Sendo que, o grupo 

que utilizou rastreamento através de marcador fiducial (M=46.13, DP=8.84) interpretou 

esta experiência como menos inovadora, menos adequada e menos de acordo com as 

suas expectativas em relação ao grupo que utilizou o rastreamento através de imagem 

(M=56.45, DP=6.37). O tamanho do efeito é grande, r=.59.  

A análise de fiabilidade da escala indicou uma fiabilidade fraca (α=.54). 
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Tabela 9	  	  
Impacto na Inovação/adequação/expectativa – Marcador fiducial vs Marcador de imagem 

 
Variável dependente 

 
Realidade Aumentada com 
rastreamento através de ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Marcador 
fiducial  

Marcador de 
imagem 

Inovação/ adequação/ 
expectativa 

46.13 56.45 3.67 25 .00 

N 15 15    
Escala: Desde 7 (pontuação mínima) até 70 (pontuação máxima) 

 

10.1.2.4 Impacto na satisfação 
 

A escala utilizada para medir a variável foi analisada quanto à sua consistência 

interna demonstrando uma boa fiabilidade (α=.83).  

Não se observaram diferenças significativas entre grupos em relação à variável 

satisfação (t(28)=1.01, p=.32) (Tabela 10). Representando um tamanho de efeito de r= 

.19.  

 

Tabela 10	  	  
Impacto na Satisfação – Marcador fiducial vs Marcador de imagem 

 
Variável dependente 

 
Realidade Aumentada com 
rastreamento através de ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Marcador 
fiducial  

Marcador de 
imagem 

Satisfação 46.80 48.20 1.01 28 .32 
N 15 15    

Escala: Desde 5 (pontuação mínima) até 50 (pontuação máxima) 

 

10.1.2.5 Impacto na indução emocional 
 

Agrupámos as emoções positivas (interesse, alegria, surpresa, curiosidade e admi-

ração) e as emoções negativas (vergonha, tristeza e medo). A análise da consistência 

interna da escala positiva, indicou uma fiabilidade aceitável (α=.65) já a fiabilidade da 

escala negativa demonstrou ser fraca (α=.51).  
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Não se verificaram diferenças significativas entre grupos em relação à indução de 

emoções positivas (t(28)=0.67, p=.51, cujo tamanho do efeito é r=.12), nem em relação 

à indução de emoções negativas (t(22)=1.21, p=.24, cujo tamanho do efeito é r=.22). A 

análise do impacto de cada um dos itens separadamente não demostrou diferenças 

significativas. 

 

10.1.2.6 Impacto na compreensão 
 

No pós-teste verificaram-se diferenças significativas (t(24)=2.05, p=.05) (Tabela 11). 

Sendo que, o grupo que recebeu a experiência com rastreamento através de marcador 

fiducial (M=70.00, DP=31.62), teve uma menor pontuação no teste efetuado depois da 

experiência em comparação com o grupo que recebeu a experiência com rastreamento 

através de imagem infográfica (M=90.00, DP=20.70). O tamanho do efeito é médio 

r=.38.  

 

Tabela 11	  	  
Impacto na compreensão – Marcador fiducial vs Marcador de imagem 

 
Variável dependente 

 
Realidade Aumentada com 
rastreamento através de ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Marcador 
fiducial  

Marcador de 
imagem 

Compreensão 70.00 90.00 2.05 24 .05 
N 15 15    

Escala: Desde 0 (pontuação mínima) até 100 (pontuação máxima) 

 

10.1.3 Discussão 

 

Verificámos anteriormente as vantagens e desvantagens de cada tipo de rastrea-

mento, seja através de marcadores fiduciais, seja através de reconhecimento de imagens 

naturais. Como designers, refletindo os prós e os contras do uso destas imagens, 

questionamos quais delas devemos utilizar num projeto para o ensino de forma a 

diminuir o esforço cognitivo, a facilitar a legibilidade, a aumentar a motivação, a 

aumentar a usabilidade, a trabalhar novas potencialidades editoriais e a extrapolar a 
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bidimensionalidade do livro. A comparação entre estes dois tipos de marcadores utiliza-

dos em contexto educativo e o seu impacto nos alunos, foi o que procurámos perceber 

com este estudo.  

Os resultados que obtivemos permitem verificar que os alunos que utilizaram o ras-

treamento através da técnica de reconhecimento de imagens naturais demonstraram uma 

maior perceção da compreensão, entenderam estes marcadores como mais inovadores, 

mais adequados e mais de acordo com as suas expectativas. Para além disso foram 

também observadas diferenças significativas entre grupos ao nível da compreensão, 

apesar dessas diferenças terem um tamanho de efeito médio, o grupo de alunos que 

utilizou o marcador de reconhecimento de imagens naturais obteve uma média superior 

no pós-teste elaborado. Estas conclusões, parecem apontar no sentido de um maior 

número de vantagens na utilização de marcadores com reconhecimento de imagens 

naturais. 

A imagem que permite o rastreamento é uma componente fundamental de um 

sistema de Realidade Aumentada. Mas o grande impacto emocional desta tecnologia dá- 

-se quando nos apercebemos que o objeto/imagem que temos em mãos, é entendido 

pelo computador que dispõe diante dos nossos olhos uma imagem virtual, que podemos 

rodar, manipular e explorar. Este facto pode explicar os resultados dececionantes da 

indução emocional e da satisfação.  

 

10.2 Estudo 2 
Interação através de interface gráfica, GUI vs Interação através de interface 
tangível, TUI  
 

Neste estudo procurámos avaliar diferentes formas de interação em Realidade 

Aumentada. A interação através deste meio tornou-se recentemente um campo bastante 

ativo de investigação. Várias técnicas de interação foram desenvolvidas e até adoptadas 

de áreas relacionadas, como é o caso da Realidade Virtual, GUI, ou Wearable Computer 

(Lee, Kim, & Billinghurst, 2007). Nas duas versões preparadas para esta experiência a 

ação é iniciada da mesma forma: um marcador (interface tangível) possibilita a 

visualização de um objeto virtual (neste caso uma flor). No entanto, na primeira versão 

a experiência desenrola-se com a interação do aluno através de um dispositivo de 

entrada tradicional, neste caso o rato (juntamente com um conjunto de ícones que foram 
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colocados no ecrã), o aluno faz com que a planta cresça à medida que clica nos ícones 

corretos. Na segunda versão a experiência desenvolve-se através de interfaces tangíveis 

(marcadores), o aluno vai colocando em frente da câmara os vários marcadores, sempre 

que um marcador exibe um elemento que a planta necessita para fazer a fotossíntese, a 

planta cresce. O principal objetivo é tentar perceber de que forma uma aplicação com 

uma interação TUI em Realidade Aumentada tem um impacto diferente nos utilizadores 

em comparação com a mesma aplicação recorrendo a uma interação com GUI. 

As Graphical User Interfaces continuam a dominar o paradigma da interação 

Homem-Máquina, no entanto, inspirados na ideia de computação ubíqua de Weiser 

(1991), investigadores desenvolveram outras formas de interação como é o caso das 

Tangible User Interfaces. As interfaces tangíveis, vão aumentar o mundo físico, aco-

plando informação digital aos objetos quotidianos e ao meio que nos envolve (Ishii & 

Ullmer, 1997). Esta forma de interação é bastante promissora no campo da Realidade 

Aumentada (Lee, Kim, & Billinghurst, 2007). Billinghurst et al. (2008) afirmam que 

uma interface tangível em Realidade Aumentada é aquela na qual: a) cada objeto virtual 

está ligado a um objeto físico; b) o objeto virtual é modificado consoante a manipulação 

exercida sobre o correspondente objeto físico. Nesta abordagem os objetos físicos e a 

interação devem ser tão importantes como a imagem virtual, providenciando uma forma 

intuitiva de interagir com a interface de Realidade Aumentada. A Realidade Aumentada 

tangível permite combinar a capacidade de visualização da tecnologia de Realidade 

Aumentada, com a capacidade de manipulação/interação das interfaces tangíveis.  

Vários são os projetos de Realidade Aumentada que utilizam interfaces tangíveis. O 

Augmented Groove, demonstra a capacidade de uma aplicação de Realidade Aumentada 

tangível controlar música eletrónica (Poupyrev et al., 2000). O MagicBook, cujas 

páginas permitem movimentar e manipular os objetos virtuais (Billinghurst et al. 2001). 

A aplicação Augmented Chemical Reactions, permite a perceção das relações espaciais 

entre moléculas e as resultantes reações virtuais durante a manipulação dos modelos 

físicos (Maier, Klinker, & Tonnis, 2009). 

Ao contrário da grande maioria das GUIs, as TUIs têm uma natureza reconfigurável, 

podem de certa forma ser desenhadas pelo utilizador: o utilizador pode colocá-las, 

arrumá-las, agrupá-las como e onde quiser (Billinghurst et al., 2008). No entanto, esta 

sua natureza poderá levantar problemas relacionados com a usabilidade. Outras 
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dificuldades descritas referem-se: a) à quantidade de informação possível de visualizar 

no espaço limitado pelo objeto físico; b) ao estreito campo de visão de algumas 

câmaras, o que causa restrições na quantidade de objetos que podem ser vistos ao 

mesmo tempo; c) às dificuldades com o rastreamento; d) às limitações e precisão da 

interação (Lee, Kim, & Billinghurst, 2007). A questão que se levanta é a seguinte: 

Como criar interfaces e desenhar a interação em aplicações de Realidade Aumentada no 

campo educativo? Unicamente através de TUI ou utilizando também a GUI? Esta 

experiência tenta contribuir para a discussão, procurando diferenças estatisticamente 

significativas entre as respostas dos participantes das duas versões experimentais. 

 

10.2.1 Método  

10.2.1.1 Participantes e procedimento 
 

Participaram na experiência 30 alunos do 6º ano de uma escola básica do 2º ciclo da 

cidade da Covilhã (média de idades de 11,9, sendo que são do sexo feminino 43%).  

Prepararam-se duas experiências de Realidade Aumentada acerca do mesmo tema: a 

fotossíntese. Para que as duas experiências se iniciassem era necessário utilizar um 

marcador que permitia visualizar no ecrã uma planta. No entanto, na primeira versão 

(GUI), a experiência desenrolava-se à medida que o aluno clicava com o rato nos ícones 

disponíveis no ecrã (Figura 123). Na segunda versão (TUI), a experiência desenvolvia- 

-se consoante a colocação dos marcadores à frente da câmara que despoletavam ações 

no objeto virtual (Figura 124). 

 

 
Figura 123: Interação com GUI. (Fonte própria).  Figura 124: Interação com TUI. (Fonte própria).  
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10.2.2 Resultados 

10.2.2.1 Verificação da homogeneidade dos grupos experimentais 
 

Não se observaram diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito às 

variáveis sexo (x2(1, N=30)=0.14, p=.71) e idade (t(28)=-0.82, p=.42). Também não se 

observaram diferenças em relação às variáveis, anos de utilização de computador 

(t(28)=-0.32, p=.74), tempo diário no computador (t(28)=-1.73 p=.09), conhecimento da 

Realidade Aumentada (x2(1, N=30)=0.60, p=.44) nem em relação à experimentação do 

jogo Invizimals (x2(1, N=30)=0.18, p=.67). Nos seis itens relativos aos objetos 

eletrónicos que os alunos podiam possuir não se verificaram diferenças estatísticas (p> 

.05). O mesmo se passa em relação às respostas relacionadas com a utilização de 

computador para elaborar diferentes tarefas (p>.05). 

O pré-teste não demonstrou diferenças significativas entre os grupos (t(28)=0.55, 

p=.59), o nível de conhecimento acerca da matéria explicada era semelhante. 

A única diferença significativa verificou-se no tempo diário de utilização de Internet 

(t(28)=-2.21, p=.03), uma diferença que deve ser tida em conta na discussão dos 

resultados. 

 

10.2.2.2 Impacto na perceção da compreensão 
 

Os participantes que utilizaram a experiência de Realidade Aumentada com TUI 

(M=39.27, DP=1.16) demonstraram uma maior perceção da compreensão do que os 

que utilizaram a experiência com interação através de GUI (M=31.00, DP=10.93). Esta 

diferença é significativa (t(14)=2.91, p=.01) (Tabela 12). O tamanho do efeito é grande, 

r= .61.  

A análise da consistência interna da escala utilizada para medir a variável perceção 

da compreensão demonstrou uma fiabilidade muito boa (α=.98). 

 

 

 

 



Design para Realidade Aumentada: um estudo em contexto educativo  
 
	  

	  270 

Tabela 12	  	  
Impacto na Perceção da compreensão –Interação através de GUI vs Interação através de TUI  

 
Variável dependente 

 
Utilização da Realidade Aumentada 

com interação com ... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

GUI  TUI 
Perceção da compreensão 31.00 39.27 2.91 14 .01 
N 15 15    

Escala: Desde 4 (pontuação mínima) até 40 (pontuação máxima) 

 

10.2.2.3 Impacto na inovação /adequação /expectativa  
 

No que diz respeito à variável inovação/adequação/expectativa, verificaram-se dife-

renças significativas (t(15)=3.02, p=.01) (Tabela 13). Sendo que o grupo que utilizou a 

experiência com interação através de marcadores (M=19.60, DP=0.73) interpretou-a 

como mais inovadora, mais adequada e mais de acordo com as suas expectativas em 

relação ao grupo que utilizou a experiência com interação através de marcadores e 

ícones gráficos (M=16.00, DP=4.55). O tamanho do efeito é médio, r=.38.  

A fiabilidade da escala demonstrou ser muito boa (α=.92). 

 
 
Tabela 13	  	  
Impacto na Inovação/adequação/expectativa – Interação através de GUI vs Interação através de TUI  

 
Variável dependente 

 
Utilização da Realidade Aumentada 

com interação com ... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

GUI  TUI 
Inovação/ adequação/ 
expectativa 

16.00 19.60 3.02 15 .01 

N 15 15    
Escala: Desde 2 (pontuação mínima) até 20 (pontuação máxima) 

 

10.2.2.4 Impacto na satisfação 
 

A consistência interna da escala utilizada para medir a satisfação demonstrou uma 

boa fiabilidade (α=.78).  
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Os participantes que utilizaram a Realidade Aumentada com interface tangível 

mostraram-se mais satisfeitos (M=61.53, DP=4.26) do que os que a utilizaram com 

interface gráfica (M=51.07, DP=12.23). Estas diferenças são significativas (t(17)=3.13, 

p=.01) (Tabela 14). E representam um tamanho de efeito grande de r= .60.  

 

Tabela 14	  	  
Impacto na Satisfação – Interação através de GUI vs Interação através de TUI 

 
Variável dependente 

 
Utilização da Realidade Aumentada 

com interação com ... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

GUI  TUI 
Satisfação 51.07 61.53 3.13 17 .01 
N 15 15    

Escala: Desde 7 (pontuação mínima) até 70 (pontuação máxima) 

 

10.2.2.5 Impacto na indução emocional  
 

A escala utilizada para medir as emoções positivas demonstrou uma muito boa 

fiabilidade (α=.90), o mesmo não aconteceu com a escala das emoções negativas 

(α=.32), não sendo por essa razão considerada na discussão dos resultados.  

Não se verificaram diferenças significativas em relação às emoções negativas 

(t(28)=-0.38, p=.71). No entanto, verificaram-se diferenças significativas entre grupos 

em relação às emoções positivas (t(16)=3.32, p=.00). Sendo que o grupo que utilizou a 

experiência com interação tangível (M=47.87, DP=3.70) revela ter tido mais emoções 

positivas do que o grupo que utilizou a experiência com interface gráfica (M=35.87, 

DP=13.51). O tamanho do efeito é grande r=.64. 

Observamos diferenças significativas nos itens individuais das emoções: interesse 

(t(14)=2.75, p=.01), surpresa (t(16)=3.02, p=.01), curiosidade (t(14)=3.33, p=.01) e 

admiração (t(20)=2.89, p=.01).  

 

10.2.2.6 Impacto na compreensão 
 

No pós-teste não se verificaram diferenças significativas entre grupos (t(28)=0.48, 

p=.64) (Tabela 15). O tamanho do efeito é r=.09.  
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Tabela 15	  	  
Impacto na compreensão – Interação através de GUI vs Interação através de TUI 

 
Variável dependente 

 
Utilização da Realidade Aumentada 

com interação com ... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

GUI  TUI 
Compreensão 90.00 93.33 0.48 28 .64 
N 15 15    

Escala: Desde 0 (pontuação mínima) até 100 (pontuação máxima) 

 

10.2.3 Discussão 
 

Inicialmente os sistemas de Realidade Aumentada dedicavam-se à visualização de 

objetos tridimensionais e a investigação estava voltada para o desenvolvimento de téc-

nicas de rastreamento cada vez mais apuradas. A interação nestes ambientes limitava-se 

à visualização passiva e à busca de informação virtual sobre o mundo real. Vários tipos 

de interação foram adaptados de outras áreas como a Realidade Virtual ou as GUIs. No 

entanto, as interfaces tangíveis permitem a utilização de metáforas únicas perfeitamente 

adaptáveis e ajustáveis com a tecnologia de Realidade Aumentada (Billinghurst et al., 

2008). As diversas possibilidades de interação numa aplicação de Realidade Aumentada 

transformam completamente a forma como ela pode ser projetada e levantam necessi-

dades gráficas e conceptuais muito diferentes. Por um lado, ao utilizar uma interface 

tangível inicial e continuar a interação em GUI é necessário perceber como interligar 

estas duas formas de interação e compreender como funcionam as GUI, as suas 

vantagens e desvantagens. Por outro lado ao utilizar uma interface tangível inicial e 

continuar a interação com TUI é necessário desenhar as duas componentes do sistema, a 

componente virtual e a componente real, estabelecendo significados entre os dois 

elementos, é fundamental perceber quando é possível utilizar mais do que um objeto 

físico e esclarecer claramente as formas de utilização desta interface junto do utilizador. 

Apesar de hoje existirem diversas formas de interação com sistemas de Realidade 

Aumentada, inclusivamente encontrando-se em estudo as interfaces gestuais 

(Piumsomboon, Clark, Billinghurst, & Cockburn, 2013) e multimodais, optámos por 

analisar aqui duas formas de interação que podem ser facilmente utilizadas (por serem 
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de baixo custo e serem relativamente fáceis de desenvolver em comparação com as 

restantes) no campo do ensino. 

Em relação à homogeneidade dos grupos verificou-se uma pequena diferença no que 

diz respeito à utilização diária da Internet. Os alunos que experimentaram o conteúdo 

com GUI confirmaram uma maior utilização deste meio. No entanto, os resultados que 

obtivemos sugerem pontuações mais elevadas no grupo que utilizou TUI como tal, não 

nos parece possível estabelecer nenhuma relação de causalidade entre estes elementos. 

Os resultados do nosso estudo permitem observar diferenças significativas entre os 

dois grupos, corroborando os resultados obtidos no estudo de Kim e Maher (2006), 

onde as interfaces tangíveis se mostraram mais efetivas que as GUI no que diz respeito 

à cognição espacial. No nosso caso, o grupo que utilizou a interface tangível demonstra 

uma maior perceção da compreensão do que o grupo que utilizou a interface gráfica. Os 

participantes que utilizaram a interface tangível consideram-na mais inovadora, 

adequada e de acordo com as suas expectativas, esta interface gera também mais 

satisfação nos utilizadores do que a interface gráfica.  

Em relação ao impacto emocional verificaram-se diferenças nas emoções positivas, 

sendo que, o grupo que utilizou as TUI obteve uma pontuação mais elevada. A análise 

dos itens individuais indicou que este grupo sentiu mais interesse, surpresa, curiosidade 

e admiração enquanto manipulava a experiência. 

Em relação à compreensão não se verificaram diferenças entre grupos, no entanto, a 

média do grupo que utilizou a interface tangível foi ligeiramente superior em relação ao 

grupo que utilizou a interface gráfica. A elevada pontuação obtida pelo grupo que 

utilizou a interface tangível no que diz respeito à satisfação e indução emocional 

permitem-nos identificar uma enorme recetividade em relação a este tipo de interfaces, 

apontando para a vontade de utilização das mesmas, o que num futuro próximo poderá 

permitir a subida dos níveis de compreensão.  

 

10.3 Estudo 3 
Modelo individual vs Modelo colaborativo 
 

Na aprendizagem colaborativa os alunos interagem uns com os outros partilhando 

experiências e conhecimento de forma a aprenderem em conjunto. A aprendizagem 
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colaborativa implica que os alunos cooperem em regime de correlação, numa mesma 

tarefa e tendo em vista um objetivo comum. A maioria dos estudos acerca dos efeitos da 

aprendizagem colaborativa nos alunos, mostra que este tipo de estratégia de sala de aula 

traz benefícios ao nível académico e social (Sharan, 1994). Vygostky (1930; 1991) tam-

bém enfatiza o papel das relações pessoais e acredita que o ambiente sociocultural é 

crítico para o desenvolvimento cognitivo. Neste sentido convocamos as palavras de 

Veiga Simão: 

 
 A aprendizagem cooperativa comporta três metas essenciais: realização académica, 

tolerância e aceitação da diversidade e o desenvolvimento de competências sociais. 

Os contextos de aprendizagem que a privilegiam definem uma etapa que possibilita 

aos estudantes aprenderem competências colaborativas e sociais muito importantes, 

que lhes serão úteis e que poderão ser utilizadas ao longo da vida (Veiga-Simão, 2013, 

p. 338).  

 

A investigação acerca do comportamento humano em grupos cresceu dramatica-

mente a partir da segunda metade do século passado (Gillies & Ashman, 2003). No 

entanto, já duas décadas antes tinham sido feitas algumas experiências como a de 

Watson (1928), que observou que os grupos pensavam de forma mais eficiente do que o 

melhor membro de um grupo a trabalhar sozinho. 

Na aprendizagem colaborativa através de TIC os resultados de estudos empíricos 

vêm corroborar as ideias aqui expostas, relacionadas com uma maior valorização para a 

aprendizagem (Lencaster & Monteiro, 2009; Alavi, 1994) e sugerem que o seu uso pode 

inclusivamente ajudar ao desenvolvimento de comportamentos colaborativos (Belloni & 

Gomes, 2008). 

A colaboração em ambientes de Realidade Aumentada pode ter as seguintes designa-

ções: a) colaboração face-a-face com capacete ou monitor, onde é possível compartilhar 

o ambiente físico e os objetos virtuais, o projeto Construct3D é um bom exemplo de 

interfaces com recurso a capacete (Kaufmann, 2004); e b) colaboração remota, esta 

compartilha informações e os espaços físicos de vários utilizadores (Kirner & Zorzal, 

2005). Foram inclusivamente criadas ferramentas próprias para o desenvolvimento de 

Realidade Aumentada que permitem o uso de sistemas colaborativos de aprendizagem, 

como o Studierstube (Schmalsteig, Fuhrmann, Szalavari, & Gervautz, 1998) ou o 
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SACRA – Sistema de Autoria Colaborativa com Realidade Aumentada. O Construct 3D 

(Kaufmann & Schmalstieg, 2003), 3D AR Tétris (Wichert, 2002) e ARISE: Augmented 

Reality in School Environments (Pemberton & Winter, 2009) são alguns dos projetos de 

Realidade Aumentada em contexto colaborativo que foram descritos.  

Estudos empíricos comparam interfaces colaborativas de Realidade Aumentada com 

interfaces de Realidade Virtual, sendo que os participantes que manipularam a experi-

ência com Realidade Aumentada tiveram um desempenho mais rápido e consideraram 

que era mais fácil trabalhar em grupo através desta tecnologia (Kiyokawa, Takemura, & 

Yokoya, 2000). Outros, confrontam o ensino colaborativo com recurso a uma interface 

de Realidade Aumentada versus o ensino colaborativo tradicional, sendo que, o uso da 

Realidade Aumentada origina uma melhor performance no desempenho das tarefas e os 

alunos demonstram uma maior satisfação com o uso da tecnologia (Makina & Salam, 

2011). Um estudo semelhante refere ainda uma maior perceção da compreensão e um 

maior interesse pela aprendizagem (Li, Gu, Chang, & Duh, 2011). Pareceu-nos, no 

entanto, interessante desenvolver um estudo que comparasse o uso da tecnologia indivi-

dualmente com o uso da tecnologia em sistema colaborativo presencial (face-a-face) 

com monitor. 

 

10.3.1 Método  

10.3.1.1 Participantes e procedimento 
 

Participaram na experiência 30 alunos do 6º ano de uma escola básica do município 

da Covilhã (média de idade 11,7, sendo que são do sexo feminino 50%). 

Prepararam-se duas experiências de Realidade Aumentada acerca do mesmo tema: a 

fotossíntese. Na primeira versão, um único aluno utilizava e manipulava a experiência 

sozinho (Figura 125). Na segunda versão, os alunos em grupos de quatro manipularam a 

experiência (Figura 126). 

 



Design para Realidade Aumentada: um estudo em contexto educativo  
 
	  

	  276 

 
Figura 125: Modelo individual. (Fonte própria).  Figura 126: Modelo colaborativo. (Fonte própria). 

 

10.3.2 Resultados 

10.3.2.1 Verificação da homogeneidade dos grupos experimentais 
 

Em relação às variáveis sexo (x2(1, N=30)=0.13, p=.71) e idade (t(27)=1.56, p=.13) 

não se observaram diferenças significativas. Também não se observaram diferenças em 

relação às variáveis, anos de utilização de computador (t(21)=0.96, p=.35), tempo diário 

no computador (t(28)=0.22 p=.83), tempo diário na Internet (t(28)=-0.76, p=0.46), 

conhecimento da Realidade Aumentada (x2(1, N=30)=1.43, p=.23) nem em relação à 

experimentação do jogo Invizimals (x2(1, N=30)=1.29, p=.26). Nos seis itens relativos 

aos objetos eletrónicos que os alunos podiam possuir, não se verificaram diferenças 

estatísticas (p>.05). O mesmo se passa em relação às respostas relacionadas com a 

utilização de computador para elaborar diferentes tarefas (p>.05). 

O pré-teste não demostrou diferenças significativas entre os grupos (t(28)=0.99, 

p=.33), o nível de conhecimento acerca da matéria explicada era semelhante. Os grupos 

podem ser declarados homogéneos. 

  

10.3.2.2 Impacto na perceção da compreensão 
 

Em média os participantes que utilizaram a experiência de forma colaborativa 

(M=46.40, DP=5.14) demonstraram uma maior perceção da compreensão do que os 

que utilizaram a experiência individualmente (M=44.40, DP=3.64). No entanto esta 

diferença não é significativa (t(28)=-1.23, p=.23) (Tabela 16). O tamanho do efeito é 

pequeno, r= .22.  



Capítulo 10 | Investigações quase experimentais sobre conteúdos e interface em Realidade Aumentada 
	  
	  

	   277 

A fiabilidade da escala que mediu esta variável é fraca (α=.52). 

 

Tabela 16	  	  
Impacto na Perceção da compreensão –Modelo individual vs Modelo Colaborativo  

 
Variável dependente 

 
Utilização da Realidade Aumentada de 

forma... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

Individual  Colaborativa 
Perceção da 
compreensão 

44.40 46.40 -1.23 28 .23 

N 15 15    
Escala: Desde 5 (pontuação mínima) até 50 (pontuação máxima) 

 

10.3.2.3 Impacto na inovação /adequação /expectativa  
 

No que diz respeito à variável inovação/adequação/expectativa, verificaram-se 

diferenças significativas (t(28)=-3.06, p=.01) (Tabela 17). Sendo que, o grupo que 

utilizou a Realidade Aumentada de forma colaborativa (M=28.33, DP=2.55) interpretou 

esta experiência como mais inovadora, mais adequada e mais de acordo com as suas 

expectativas em relação ao grupo que utilizou a experiência individualmente (M=25.00, 

DP=3.36). O tamanho do efeito é grande, r=.50.  

A consistência interna da escala demonstra uma fiabilidade aceitável (α=.61). 

 

Tabela 17	  	  
Impacto na Inovação/adequação/expectativa – Modelo individual vs Modelo Colaborativo 

 
Variável dependente 

 
Utilização da Realidade Aumentada de 

forma... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

Individual  Colaborativa 
Inovação/ adequação/ 
expectativa 

25.00 28.33 -3.06 28 .01 

N 15 15    
Escala: Desde 3 (pontuação mínima) até 30 (pontuação máxima) 
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10.3.2.4 Impacto na satisfação 
 

A avaliação sobre a escala que permite medir a variável satisfação indica uma fraca 

fiabilidade (α=.50).  

Em média os participantes que utilizaram a Realidade Aumentada individualmente 

mostraram-se mais satisfeitos (M=49.00, DP=1.51) do que os que a utilizaram de forma 

colaborativa (M=47.33, DP=3.19). Estas diferenças não são significativas (t(20)=1.82, 

p=.08) (Tabela 18). No entanto representam um tamanho de efeito médio de r= .37.  

 

Tabela 18	  	  
Impacto na Satisfação – Modelo individual vs Modelo Colaborativo 

 
Variável dependente 

 
Utilização da Realidade Aumentada 

de forma... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

Individual  Colaborativa 
Satisfação 49.00 47.33 1.82 20 .08 
N 15 15    

Escala: Desde 5 (pontuação mínima) até 50 (pontuação máxima) 

 

10.3.2.5 Impacto na indução emocional 
 

A análise da consistência interna indica uma fiabilidade aceitável para a escala das 

emoções positivas (α=.67) e também para a escala das emoções negativas (α=.62).  

Não se verificaram diferenças significativas entre grupos em relação à indução de 

emoções positivas (t(28)=1.11, p=.28).  

No entanto verificaram-se diferenças em relação às emoções negativas (t(14)=2.36, 

p=.03). O grupo que utilizou a Realidade Aumentada individualmente demonstrou mais 

emoções negativas (M=5.47, DP=3.92) do que o grupo que a utilizou de forma 

colaborativa (M=3.07, DP=0.26). O tamanho do efeito é grande r=.53. 

Ao analisar o impacto de cada um dos itens relacionados com cada uma das emoções 

verificaram-se diferenças significativas no item interesse (t(14)=2.09, p=.05). O grupo 

que trabalhou individualmente demonstrou mais interesse (M=10.00, DP=0.00) do que 

o grupo que manipulou a experiência de forma colaborativa (M=9.67, DP=0.62). O 

tamanho do efeito é médio, r=.49 
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10.3.2.6 Impacto na compreensão 
 

No pós-teste não se verificaram diferenças significativas entre grupos (t(25)=1.67, 

p=.11) (Tabela 19). No entanto, o tamanho do efeito é médio r=.32.  

 

Tabela 19	  	  
Impacto na compreensão – Modelo individual vs Modelo Colaborativo 

 
Variável dependente 

 
Utilização da Realidade Aumentada de 

forma... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

Individual  Colaborativa 
Compreensão 93.33 80.00 1.67 25 .11 
N 15 15    

Escala: Desde 0 (pontuação mínima) até 100 (pontuação máxima) 

 

10.3.3 Discussão 
 

A promessa de uma maior efetividade da aprendizagem em modo colaborativo é 

transversal a vários estudos, como verificámos anteriormente. Estas conclusões, não são 

convergentes com os resultados obtidos na presente investigação de Realidade 

Aumentada, não se observando diferenças significativas em relação à perceção da 

compreensão. O resultado pode ser explicado pela forma como foi desenvolvido o 

modelo colaborativo neste estudo. A diferença em relação ao modelo individual era uma 

diferença de estratégia de interação não tendo sido criada uma nova interface 

colaborativa. Segundo Billinghurst e Kato (2002), apesar das aplicações individuais de 

Realidade Aumentada serem bastante promissoras, talvez o maior potencial na sua 

utilização esteja na criação de novas interfaces colaborativas. Isto implicava 

inevitavelmente o uso de Head Mounted Display que não estão disponíveis nas salas de 

aula do nosso País, nem tão pouco em casa dos alunos. Daí que a criação de uma 

interface nova deixaria de funcionar dentro das guias basilares desta tese. Nesta 

experiência, os alunos tinham diante de si oito marcadores, o objetivo era fazer com que 

a planta crescesse e fizesse a fotossíntese. Num dos estudos um aluno desempenhava a 

tarefa sozinho, noutro desempenhava a tarefa em grupo. A experiência em grupo 

demorou em média muito menos tempo, pois os alunos atingiram os objetivos mais 
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depressa, contudo isto também fez com que a exploração e contacto com a experiência 

fosse muito menor. 

Os alunos consideraram a experiência mais inovadora, adequada e de acordo com as 

suas expectativas quando a utilizaram em grupo. Não foi, no entanto, possível observar 

diferenças significativas entre grupos na satisfação dos alunos, não se confirmando a 

hipótese de que trabalhar em grupo em sistemas de Realidade Aumentada traga reflexos 

satisfatórios positivos. Inclusivamente, os alunos que experimentaram a experiência 

individualmente tiveram uma média de satisfação maior em relação ao grupo que 

manipulou a experiência de modo colaborativo. Apesar da diferença não ser 

significativa, isto pode ser consequência do número de alunos por grupo ter sido talvez 

demasiado elevado (quatro alunos por grupo e um grupo de três alunos) uma vez que 

cada aluno podia acertar uma única vez (quatro hipóteses corretas, para quatro alunos, 

oito marcadores disponíveis) não havendo uma maior interação com a experiência. 

Neste contexto, os alunos podem ter-se sentido mais satisfeitos e ter tido a perceção de 

que compreenderam melhor com a aprendizagem individual, pois, cada aluno teve mais 

tempo a explorar e a interagir com a experiência.  

Em relação à indução emocional verificaram-se diferenças significativas nas emo-

ções negativas, com o grupo que trabalhou a experiência individualmente a apresentar 

valores mais altos. No entanto, paradoxalmente, o mesmo grupo também apresentava os 

maiores valores no item individual interesse. 

Em relação à compreensão, os alunos que aprenderam individualmente apresentaram 

uma média maior, em relação aos alunos que aprenderam de forma colaborativa. Apesar 

destas diferenças não serem significativas levam-nos a ponderar o facto de que o uso de 

colaboração em ambientes de Realidade Aumentada por si só não vai aumentar a com-

preensão dos alunos. Segundo este estudo, o modelo colaborativo representa uma maior 

inovação, contudo ao elaborar estes modelos as tarefas propostas devem ser mais 

complexas e devem obrigar a uma maior interação com a experiência, de forma a 

estimular os alunos e a dar-lhes mais tempo para interiorizarem os conhecimentos 

apreendidos.  
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10.4 Estudo 4  
Conteúdos tridimensionais vs Conteúdos vídeo 

 
Vários são os tipos de conteúdos utilizados em aplicações de Realidade Aumentada 

para o ensino. São utilizadas imagens, vídeos ou objetos a três dimensões. Neste estudo 

vamos focar-nos nos dois últimos objetos aqui referidos. 

A incorporação do objeto vídeo na aprendizagem não ocorreu de forma pacífica: os 

professores tinham dificuldades em integrá-lo nos programas curriculares, nos métodos 

de ensino e nos métodos de avaliação por questões tão simples, como as dificuldades 

em colocar os videogravadores a funcionar ou por considerarem que o pequeno ecrã não 

era adequado para uma sala de aula. O vídeo estava intrinsecamente ligado à televisão e 

ao videogravador, cujas funções eram única e exclusivamente as de transmissão e 

gravação. As inovações tecnológicas levaram ao surgimento do vídeo digital, que vem 

tornar mais fácil o acesso, o armazenamento, a transmissão e a partilha do objeto vídeo. 

Hoje o vídeo pode funcionar facilmente integrado numa apresentação, num CD- 

-interativo, pode ser partilhado em plataformas de e-learning ou através das redes soci-

ais. O conteúdo vídeo faz hoje parte do quotidiano, temos acesso a ele no pequeno ecrã, 

no computador, através da Internet e até podemos usufruir dele em movimento, através 

de um telemóvel. Daí que, o carácter motivacional que o vídeo tinha quando evocado 

pelo professor há uns anos atrás, hoje, diminuiu tornando-se vulgar a sua utilização. 

Produzir um vídeo é hoje extremamente fácil. No entanto a produção de vídeos para 

integração numa aplicação de Realidade Aumentada deve ter em conta: a) o funciona-

mento e a forma de interação que a aplicação permite; c) o conforto do utilizador, o 

utilizador terá de segurar na mesma posição o marcador ou o smartphone durante a 

duração do vídeo e esperar que ele se desenvolva, por isso, o vídeo deve ser de curta 

duração; d) a integração deste objeto com o resto da aplicação; 

O vídeo pode assumir-se como uma unidade lógica ou como um elemento integrado. 

Podemos observar o uso do vídeo em aplicações de Realidade Aumentada fundamen-

talmente de base narrativa, o vídeo é utilizado juntamente com interfaces tangíveis e 

com uso de som (Juan et al., 2008; Lizandra, 2009). Ou podemos observar o seu uso de 

forma integrada com o objeto físico e com os restantes conteúdos virtuais como é caso 

do catálogo do IKEA (2013), do livro Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2010) dos designers 

suíços Marius Hugli e Martin Kovacovsky, do jornal elaborado por Lee et al. (2011), 
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das revistas DIF e Sábado de 2010, que utilizaram o vídeo na apresentação do número 

da revista dedicado à Realidade Aumentada, uma delas utilizando um vídeo com o 

Fernando Alvim e a outra um vídeo com Nuno Markl.  

Por seu lado, o objeto a três dimensões é o conteúdo de Realidade Aumentada por 

excelência. Podemos vê-lo nas mais diversas aplicações de Realidade Aumentada para o 

ensino, sejam elas mais antigas e menos pormenorizadas (Billinghurst et al., 2001; 

Gillet et al., 2004; Kaufmann, 2004; Rekimoto, 1998) ou mais recentes e mais 

complexas (Billinghurst & Dünser, 2012; Clark & Dünser, 2012; Mash, 2010). A 

observação da sua utilização nas áreas da publicidade e do marketing (como referido no 

sub-capítulo 1.4.4) permite-nos comprovar a complexidade, interatividade e caracter 

motivacional que o objeto tridimensional pode adquirir. 

A utilização deste tipo de conteúdo, admite a exploração dos objetos através de 

vários ângulos em várias distâncias, de uma forma muitas vezes impossível de 

visualizar no mundo real, devido a questões ligadas com a sua visibilidade ou a sua 

dimensão. Este tipo de conteúdo, permite um maior realismo visual e um grau maior de 

interatividade.  

A utilização destes objetos (vídeo e 3D) em aplicações de Realidade Aumentada 

destinadas a crianças do 2º ciclo do ensino básico, impele-nos por um lado, a tentar 

compreender melhor a sua forma de funcionamento e desenvolvimento, e por outro, a 

compreender as características deste tipo de aprendizes e as suas necessidades de 

aprendizagem. As crianças são ativas na construção do seu conhecimento, mas para que 

isso aconteça é necessário que as atividades propostas lhes permitam mobilizar os seus 

recursos cognitivos e emocionais. Se por um lado, as atividades que exigem estratégias 

de pensamento ainda não adquiridas pelo aluno, não o envolvem na aprendizagem e 

podem mesmo criar sentimentos de frustração e de incompetência, por outro, atividades 

que implicam conceitos das etapas anteriores não são desafiantes e também não 

envolvem o aluno (Bahia & Trindade, 2012). A criação do estímulo certo é portanto 

fundamental. Segundo Bahia e Trindade (2012) o aluno do 2º ciclo adquire nesta fase de 

desenvolvimento: a) a descoberta do plano e da tridimensionalidade; b) o realismo 

visual e não fotográfico, respeitando o ponto de vista do observador e a representação 

de muitos detalhes, o que lhe permite elaborar uma análise detalhada das imagens; Mas 

quererá isto dizer que devemos utilizar imagens tridimensionais em Realidade 
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Aumentada em vez de imagens em vídeo? Na verdade a imagem tridimensional remete 

para o primeiro dos pressupostos acima descritos,  por outro lado, o vídeo, remete para 

o segundo pressuposto, pois este conteúdo pode incluir elementos extremamente 

detalhados.  

Várias razões levam à utilização de um conteúdo em detrimento de outro, sejam 

razões relacionadas com o tempo de desenvolvimento ou questões económicas. Identifi-

cadas as características destes dois conteúdos interessa observar que tipo de impacto 

podem ter nos utilizadores e qual deles admite um maior grau de satisfação, indução 

emocional, perceção da compreensão, compreensão e é percebido como mais inovador, 

adequado e próximo das expectativas dos alunos. 

 

10.4.1 Método  

10.4.1.1 Participantes e procedimento 
 

Participaram nesta primeira experiência 30 alunos do 6º ano de uma escola básica do 

concelho da Covilhã (média de idade 11,9, sendo que são do sexo feminino 43%). 

Prepararam-se duas experiências de Realidade Aumentada acerca do mesmo tema, o 

sistema solar, a escolha deste tema relaciona-se com o pedido dos professores devido ao 

interesse demonstrado pelos alunos das turmas que participaram neste projeto. Na 

primeira versão, utilizou-se uma folha com texto e uma imagem infográfica, que quando 

rastreada pela câmara do computador dava origem a um objeto tridimensional (Figura 

127). Na segunda versão, utilizou-se uma folha com texto e uma imagem infográfica 

que quando rastreada pela câmara de computador dava origem a um vídeo com som 

(Figura 128). 
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Figura 127: Realidade Aumentada com objetos em três 
dimensões. (Fonte própria). 

 Figura 128: Realidade Aumentada com vídeo. (Fonte 
própria). 

 

10.4.2 Resultados 

10.4.2.1 Verificação da homogeneidade dos grupos experimentais 
 

Não se observaram diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito às 

variáveis sexo (x2(1, N=30)=0.14, p=.71) e idade (t(28)=-0.82, p=.42). Também não se 

observaram diferenças em relação às variáveis, anos de utilização de computador 

(t(28)=-0.32, p=.74), tempo diário no computador (t(28)=-1.73 p=.09), conhecimento da 

Realidade Aumentada (x2(1, N=30)=0.60, p=.44) nem em relação à experimentação do 

jogo Invizimals (x2 (1, N=30)=0.18, p=.67). Nos seis itens relativos aos objetos eletró-

nicos que os alunos podiam possuir não se verificaram diferenças estatísticas (p> .05). 

O mesmo se passa em relação às respostas relacionadas com a utilização de computador 

para elaborar diferentes tarefas (p>.05). 

O pré-teste não demonstrou diferenças significativas entre os grupos (t(28)=0.55, 

p=.59), o nível de conhecimento acerca da matéria explicada era semelhante. 

A única diferença significativa verificou-se no tempo diário de utilização de Internet 

(t(28)=-2.21, p=.03), uma diferença que deve ser tida em conta na discussão dos 

resultados. 

 

10.4.2.2 Impacto na perceção da compreensão 
 

A escala utilizada para medir a variável foi analisada quanto à sua consistência 

interna demonstrando uma muito boa fiabilidade (α=.91).  
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Identificaram-se diferenças significativas na perceção da compreensão (t(22)=3.04, 

p=.01) (Tabela 20), sendo que o grupo de alunos que utilizou a Realidade Aumentada 

com o objetos a três dimensões (M=56.07, DP=4.73), mostrou uma perceção da 

compreensão maior, em comparação com o outro grupo de alunos que utilizou a 

Realidade Aumentada com vídeo (M=48.67, DP=8.16). O tamanho do efeito é de r= .54 

(efeito grande). 

 

Tabela 20	  	  
Impacto na Perceção da compreensão – 3D vs Vídeo 

 
Variável dependente 

 
Realidade Aumentada com 

conteúdo ... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

3D Vídeo 
Perceção da compreensão 56.07 48.67 3.04 22 .01 
N 15 15    

Escala: Desde 6 (pontuação mínima) até 60 (pontuação máxima) 

 

10.4.2.3 Impacto na inovação /adequação /expectativa  
 

Não se identificaram diferenças significativas entre grupos em relação à variável da 

inovação/adequação/expectativa (t(28)=0.55, p=.59) (Tabela 21). O tamanho do efeito 

é pequeno r =.10.  

A escala demonstrou ser pouco fiável (α=.41). 

 

Tabela 21	  	  
Impacto na Inovação/adequação/expectativa – 3D vs Vídeo 

 
Variável dependente 

 
Realidade Aumentada com 

conteúdo ... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

3D Vídeo 
Inovação/ adequação/ 
expectativa 

18.40 17.87 0.55 28 .59 

N 15 15    
Escala: Desde 2 (pontuação mínima) até 20 (pontuação máxima) 
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10.4.2.4 Impacto na satisfação 
 

O grupo que experimentou a Realidade Aumentada com o conteúdo a três dimensões 

(M=48.29, DP=3.16) demonstrou uma maior satisfação do que o grupo que 

experimentou a Realidade Aumentada com o conteúdo em vídeo (M=40.73, DP=10.21). 

Esta diferença foi significante (t (17)=2.70, p=.02) (Tabela 22). Representando um 

tamanho de efeito grande r= .55.  

A escala utilizada para medir a variável revelou uma fiabilidade muito boa (α=.93). 

Tabela 22	  	  
Impacto na Satisfação– 3D vs Vídeo 

 
Variável dependente 

 
Realidade Aumentada com 

conteúdo ... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

3D Vídeo 
Satisfação 48.20 40.73 2.70 17 .02 
N 15 15    

Escala: Desde 5 (pontuação mínima) até 50 (pontuação máxima) 

 

10.4.2.5 Impacto na indução emocional  
 

Não se verificaram diferenças significativas entre grupos em relação à indução 

emocional negativa (t(28)=-1.05, p=.30, o tamanho do efeito é pequeno, r=.19). A 

fiabilidade desta escala demonstrou ser fraca (α=.50). No entanto, foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas nas repostas à indução emocional positiva 

(t(25)=2.09, p=.05, o tamanho do efeito é médio r=.41). Sendo que, o grupo que expe-

rimentou a Realidade Aumentada com o objeto a três dimensões (M=45.06, DP=5.08) 

demonstrou mais emoções positivas que o grupo que utilizou a Realidade Aumentada 

com o objeto em vídeo (M=40.33, DP=7.12). A escala das emoções positivas revelou 

uma boa fiabilidade (α=.73). 

Ao analisar o impacto de cada um dos itens relacionados com cada uma das emoções 

verificaram-se diferenças no item: interesse (t(14)=4.01, p=.00). Com o grupo que 

utilizou a experiência de Realidade Aumentada com o objeto a três dimensões 

(M=10.00, DP=0.00) a demonstrar um maior interesse em relação ao grupo que utilizou 

a Realidade Aumentada com o objeto vídeo (M=8.20, DP=1.74). O tamanho do efeito é 
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grande, r=.73; e no item curiosidade (t(18)=2.21, p=.04). Com o grupo que utilizou a 

experiência de Realidade Aumentada com o objeto a três dimensões (M=9.67, 

DP=0.72) a demonstrar uma maior curiosidade em relação ao grupo que utilizou a 

Realidade Aumentada com o objeto vídeo (M=8.53, DP=1.85). O tamanho do efeito é 

médio, r=.46. 

 

10.4.2.6 Impacto na compreensão 
 

No pós-teste não se verificaram diferenças entre grupos (t (28)=0.69, p=.49) (Tabela 

23). O tamanho do efeito é pequeno r =.13.  

 

Tabela 23	  
Impacto na compreensão – 3D vs Vídeo 

 
Variável dependente 

 
Realidade Aumentada com 

conteúdo ... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

3D Vídeo 
Compreensão 90.00 83.33 0.69 28 .49 
N 15 15    

Escala: Desde 0 (pontuação mínima) até 100 (pontuação máxima) 

 

10.4.3 Discussão 
 

Verificou-se uma pequena diferença na homogeneidade dos grupos, no que diz 

respeito à utilização diária da Internet, com os alunos que experimentaram o conteúdo 

em vídeo a confirmarem uma maior utilização deste meio. Essa diferença parece não ter 

impacto nos resultados que obtivemos durante este estudo. O facto do computador e da 

página de Internet, a partir da qual os alunos começaram a experiência, (fazendo o 

rastreamento e explorando os conteúdos) estar já preparada, faz com que a destreza de 

navegação na Internet não seja relevante para as posteriores avaliações.  

Foram registadas diferenças significativas entre grupos no que diz respeito à 

perceção da compreensão e satisfação. Os alunos que analisaram a Realidade 

Aumentada com o conteúdo em três dimensões apresentaram um maior grau de 

perceção da compreensão e mostraram-se mais satisfeitos com a experiência. Em 
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relação ao impacto da indução emocional, também se verificaram diferenças entre 

grupos nas emoções positivas. O grupo que experimentou o objeto tridimensional 

demonstrou um maior número de emoções positivas em relação à experiência. A avalia-

ção dos itens individuais da indução emocional revelou que a experiência com o 

conteúdo em três dimensões suscitou mais interesse e curiosidade do que a experiência 

com conteúdo em vídeo. Segundo Blake e Pope (2008), a curiosidade é uma das 

emoções que atrai o aluno para o que Piaget (1999) designa de estado de desequilíbrio. 

O desequilíbrio acontece quando a criança se depara com um novo fenómeno ambiental. 

Segundo Blake e Pope (2008) os professores devem utilizar o desequilíbrio para moti-

var os seus alunos porque isso vai permitir a mudança das suas estruturas mentais. Por 

seu lado, quando os alunos estão em estado de equilíbrio, já dominam o que lhes foi 

ensinado e têm confiança na sua habilidade para desempenhar determinada tarefa, por 

isso não estão em processo de adquirir novas informações ou de aprenderem. 

Os resultados obtidos nesta investigação não permitiram verificar diferenças entre 

grupos no que diz respeito à variável inovação/adequação/expectativa. Podendo ser 

consequência do facto da Realidade Aumentada, independentemente do seu conteúdo, 

ser nesta experiência a grande inovação superando as expectativas dos alunos. Uma vez 

que ambos os grupos tiveram acesso à experiência em Realidade Aumentada, as 

diferenças entre eles anulam-se. Também na variável compreensão não se observaram 

diferenças significativas entre grupos, no entanto, o grupo que experimentou a 

experiência com o conteúdo em três dimensões obteve de facto uma média superior à do 

grupo que experimentou o conteúdo em vídeo. Assim, embora, não haja diferenças 

significativas entre grupos ao nível da compreensão, indicando que o uso de conteúdos 

em vídeo ou conteúdos em três dimensões levam a médias de compreensão semelhantes 

os impactos observados na perceção da compreensão, satisfação e indução emocional 

positiva incitam à utilização de conteúdos em três dimensões para alunos do 2º ciclo. O 

uso deste tipo de conteúdos motiva os alunos, estimulando-os a passarem mais tempo na 

aplicação, o que nos permite alimentar a expectativa de que isso melhore os seus níveis 

de compreensão.  
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10.5 Estudo 5  
Conteúdos tridimensionais animados vs Conteúdos tridimensionais estáticos 
 

O objeto tridimensional é um dos conteúdos utilizados nas aplicações de Realidade 

Aumentada. Algumas das aplicações destinadas ao ensino utilizam o objeto tridimensi-

onal sem nenhum tipo de animação (Gillet et al., 2004; Kaufmann, 2004; Liarokapis, 

2005). No entanto, segundo ChanLin, (2000) a animação oferece um potencial interesse 

visual na apresentação de informação através de um computador, o que torna a aprendi-

zagem científica mais motivadora para os alunos. Para que os alunos possam construir 

um modelo mental de elevada qualidade através da animação, eles devem conseguir 

extrair tematicamente a informação relevante da animação e incorporá-la nas suas 

estruturas de conhecimento (Lowe, 2003). A animação oferece informação visual 

concreta acerca do movimento, da trajetória e das mudanças ao longo do tempo (Rieber, 

1996) e apresenta vantagens sobre os meios estáticos, na medida em que, nos aproxima 

da realidade do movimento. Muitas vezes a animação foi usada apenas com a intenção 

de motivar e com uma função afetiva (Lowe, 2004), essa intenção é usual em aplicações 

de Realidade Aumentada (Billinghurst et al., 2001). Contudo, apesar da animação ser 

uma ferramenta poderosa para os designers, estes devem ter em atenção que a sua utili-

zação no ensino, deve ser baseada nas teorias cognitivas e nos estudos empíricos 

(Mayer & Moreno, 2002). 

A investigação desenvolvida na área da integração da animação no processo de 

ensino-aprendizagem, aponta para resultados diversos. Estudos desenvolvidos por 

Rieber (1990), mostram que apresentações animadas são mais eficazes do que imagens 

estáticas no estudo da Lei de Newton. O mesmo autor, demonstra também que os alunos 

conseguem extrair informação acidentalmente através da animação. Resultados 

similares foram obtidos por vários investigadores em relação a outras áreas do 

conhecimento. Numa experiência, relacionada com os circuitos eléctricos, Park e 

Gittelman (1992) constatam que a animação demonstra ser mais eficaz que as imagens 

estáticas, se a animação for usada especificamente para suportar uma determinada 

aprendizagem. Zavotka (1987), descreve os benefícios de usar animações 3D para 

apresentar rotações e dimensionamento de objetos. Boucheix e Schneider (2008), 

testaram a aprendizagem de sistemas mecânicos dinâmicos, através da animação e de 

imagens estáticas: os resultados comprovaram que a animação, quando bem integrada, 
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aumenta a compreensão. Apesar destas indicações muito positivas, há também estudos 

(Rieber, 1989; Rieber et al., 1990) em que não se identificaram diferenças significativas 

entre a animação e as imagens estáticas. Segundo alguns pontos de vista, nem sempre as 

animações são cognitivamente bem sucedidas, nomeadamente no que diz respeito à sua 

interpretação e perceção (Price, 2002; Tversky et al., 2002). A perceção de múltiplos 

eventos que estão separados no espaço visual pode ser um problema (Ainsworth, 2008), 

assim como o facto de nem sempre percecionarmos aquilo que é mais importante em 

determinada animação (Lowe, 2003). Outros problemas levantados, estão relacionados 

com a capacidade de memorização do ser humano, a elevada quantidade de informação 

que uma determinada animação pode conter e o controlo que o utilizador tem sobre 

determinado conteúdo animado (Lowe, 2004). 

O que pretendemos compreender neste estudo está relacionado com o impacto, na 

perceção da compreensão, na inovação, na satisfação, na indução emocional e na 

compreensão que o conteúdo tridimensional animado e transmitido através da 

tecnologia da Realidade Aumentada, tem no aluno. 

 

10.5.1. Método  

10.5.1.1Participantes e procedimento 
 

Participaram nesta experiência 30 alunos do 6º ano de uma escola básica da cidade 

da Covilhã (média de idade 11,9, sendo que são do sexo feminino 47%). 

Prepararam-se duas experiências de Realidade Aumentada acerca do mesmo tema: o 

sistema solar. Na primeira versão, utilizou-se uma folha com texto e uma imagem que 

quando rastreada pela câmara do computador dava origem a um objeto tridimensional 

animado (Figura 129). Na segunda versão, utilizou-se uma folha com texto e uma 

imagem que quando rastreada pela câmara de computador dava origem a um objeto 

tridimensional estático (Figura 130). 
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Figura 129: Realidade Aumentada com objetos em três 
dimensões animado. (Fonte própria). 

Figura 130: Realidade Aumentada com objeto a três 
dimensões estático. (Fonte própria). 

 

10.5.2 Resultados 

10.5.2.1 Verificação da homogeneidade dos grupos experimentais 
 

Não se observaram diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito às 

variáveis sexo (x2(1, N=30)=0.00, p=1.00) e idade (t(28)=-1.00, p=.33). Também não se 

observaram diferenças em relação às variáveis, anos de utilização de computador 

(t(19)=0.86, p=.40), tempo diário no computador (t(25)=-0.47 p=0.64), tempo diário na 

Internet (t(28)=-1.23, p=.23), conhecimento da Realidade Aumentada (x2(1, 

N=30)=0.14, p=.71) nem em relação à experimentação do jogo Invizimals (x2(1, 

N=30)=0.16, p=.69). Nos seis itens relativos aos objetos eletrónicos que os alunos 

podiam possuir não se verificaram diferenças estatísticas (p>.05). O mesmo se passa em 

relação às respostas relacionadas com a utilização de computador para elaborar 

diferentes tarefas (p>.05). 

O pré-teste não demostrou diferenças significativas entre os grupos (t(28)=-1.29, 

p=.21), o nível de conhecimento acerca da matéria, antes da manipulação da 

experiência, era semelhante entre os grupos. 

 

10.5.2.2 Impacto na perceção da compreensão 
 

A análise da consistência interna aplicada sobre a escala que se utilizou para avaliar a 

perceção da compreensão apresenta uma fiabilidade adequada (α=.86). 

Identificaram-se diferenças significativas na perceção da compreensão (t(28)=2.17, 

p=.04) (Tabela 24), sendo que o grupo de alunos que utilizou a Realidade Aumentada 
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com o objeto a três dimensões animado (M=37.07, DP=3.31) mostrou uma perceção da 

compreensão maior, em comparação com o outro grupo de alunos que utilizou a 

Realidade Aumentada com o objeto a três dimensões estático (M=33.60, DP=5.22). O 

tamanho do efeito é médio, r = .38. 

 

Tabela 24	  
Impacto na Perceção da compreensão – 3D animado vs 3D estático 

 
Variável dependente 

 
Realidade Aumentada com 

conteúdo ... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

3D animado 3D estático 
Perceção da compreensão 37.07 33.60 2.17 28 .04 
N 15 15    

Escala: Desde 4 (pontuação mínima) até 40 (pontuação máxima) 

 

10.5.2.3 Impacto na inovação /adequação /expectativa  
 

Não se identificaram diferenças significativas entre grupos em relação à variável 

inovação/adequação/expectativa (t(28)=0.68, p=.51) (Tabela 25). O tamanho do efeito 

é pequeno, r=.13.  

A análise da consistência interna da escala indicou uma fiabilidade fraca (α=.51). 

 

Tabela 25	  	  
Impacto na Inovação/adequação/expectativa – 3D animado vs 3D estático 

 
Variável dependente 

 
Realidade Aumentada com 

conteúdo ... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

3D animado 3D estático 
Inovação/ adequação/ 
expectativa 

19.07 19.33 0.68 28 .51 

N 15 15    
Escala: Desde 2 (pontuação mínima) até 20 (pontuação máxima) 
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10.5.2.4 Impacto na satisfação 
 

A análise da consistência interna aplicada sobre a escala que mede a variável 

satisfação indicou uma boa fiabilidade (α=.77).  

Não se observaram diferenças significativas entre grupos em relação à variável 

satisfação (t(28)=-0.51, p=.62) (Tabela 26). Representando um tamanho de efeito de r= 

.09.  

 

Tabela 26	  
Impacto na Satisfação – 3D animado vs 3D estático 

 
Variável dependente 

 
Realidade Aumentada com 

conteúdo ... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

3D animado 3D estático 
Satisfação 48.66 48.20 -0.51 28 .62 
N 15 15    

Escala: Desde 5 (pontuação mínima) até 50 (pontuação máxima) 

 

10.5.2.5 Impacto na indução emocional 
 

Não se observaram diferenças estatisticamente significativas na indução de emoções 

negativas (t(28)=0.66, p=.52, tamanho do efeito r=.12) nem na indução de emoções 

positivas (t(28)=0.15, p=.89, tamanho do efeito r=.03).  

Ao analisar o impacto de cada um dos itens relacionados com cada uma das emoções 

verificaram-se diferenças no item interesse (t(14)=2.78, p=.01). Com o grupo que 

utilizou a experiência de Realidade Aumentada com o objeto a três dimensões animado 

(M=10.00, DP=0.00) a demonstrar um maior interesse em relação ao grupo que utilizou 

o objeto a três dimensões estático (M=9.47, DP=0.74).  

A análise da consistência interna das escalas indicou uma fraca fiabilidade no que diz 

respeito às emoções positivas (α=.52) e negativas (α=.57). 
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10.5.2.6 Impacto na compreensão  
 

No pós-teste, verificaram-se diferenças significativas (t(27)=2.37, p=.03) (Tabela 

27). Sendo que, o grupo que recebeu a experiência com o objeto a três dimensões 

animado (M=90.00, DP=20.70) teve uma maior pontuação no teste efetuado depois da 

experiência, em comparação com o grupo que recebeu o objeto a três dimensões 

estático (M=70.00, DP=25.36). O tamanho do efeito é médio r=.41.  

 

Tabela 27	  
Impacto na compreensão – 3D animado vs 3D estático 

 
Variável dependente 

 
Realidade Aumentada com 

conteúdo ... 
 

 
t 

 
gl 

 
P 

3D animado 3D estático 
Compreensão 90.00 70.00 2.37 27 .03 
N 15 15    

Escala: Desde 0 (pontuação mínima) até 100 (pontuação máxima) 

 

10.5.3 Discussão 
 

Como verificámos, investigações anteriores que integraram animação no ensino, 

revelaram resultados aliciantes quanto à sua utilização em contexto educativo e à sua 

capacidade de diminuir o esforço cognitivo (Boucheix & Schneider; 2008; Park & 

Gittelman, 1992). No entanto, outros foram decepcionantes, indicando que a incorpora-

ção de animações ou imagens estáticas tinha resultados similares na aprendizagem 

(Rieber, 1989; Rieber et al., 1990). Levantaram-se questões relacionadas com a capaci-

dade de perceção e memória do ser humano para aprender através de animações. A 

explicação para estes resultados tão diversos, pode estar relacionada com as condições 

também elas diversificadas em que estes estudos foram elaborados, como por exemplo, 

diferentes tipos de animações, cuidados específicos no desenho destes recursos e 

distintos graus de interatividade. Novas metodologias, novos pontos de vista a partir de 

outras áreas de entendimento podem revelar novas explicações (Ainsworth, 2008). 

Tudo isto vem comprovar a necessidade de estudos cada vez mais específicos e 

focalizados no uso de animações em determinadas condições. A integração de anima-
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ções através da tecnologia da Realidade Aumentada não tem sido explorada. Esta 

tecnologia, com capacidade de diálogo simultâneo entre o mundo físico e virtual 

implica à partida uma linguagem multimédia e novas formas de interação. O ponto 

central deste estudo é observar que tipo de impactos se registam nos alunos ao 

utilizarem um conteúdo animado ou um conteúdo estático. 

Azevedo & Cromley (2004), treinaram alunos para utilizar um ambiente multimédia 

com animação. Dos dois grupos de alunos testados os que obtiveram o treino tiveram 

resultados mais positivos em relação à compreensão. Este trabalho reforça a ideia da 

necessidade da existência de grupos homogéneos, algo que ocorreu neste estudo. 

Os resultados que obtivemos permitem observar diferenças entre grupos na perceção 

da compreensão. Sendo que os alunos que experimentaram a Realidade Aumentada 

com o 3D animado têm a perceção que compreendem melhor com este conteúdo do que 

com o 3D estático. Segundo Ainsworth (2008), a ilusão da perceção da compreensão 

que uma animação pode imprimir pode interferir no sucesso da aprendizagem. No 

entanto, os resultados do nosso estudo apontam em sentido contrário: verificaram-se 

diferenças significativas na compreensão, com o grupo que utilizou o objeto 

tridimensional animado a obter uma média de respostas corretas mais elevada, em 

relação ao grupo que experimentou o objeto tridimensional estático. 

O mesmo não se passou com a inovação/adequação/expectativa, onde não foram 

observadas diferenças entre grupos. Nem tão pouco, com a satisfação ou a indução 

emocional. Nesta última variável a avaliação dos itens individuais das emoções 

demonstrou diferenças significativas no item interesse, com o grupo que utilizou o 

conteúdo animado a demonstrar maior interesse em relação ao outro grupo. A interpre-

tação para os resultados não significantes, pode estar relacionada com a novidade que a 

tecnologia da Realidade Aumentada imprime, impactando as concepções de ino-

vação/adequação/expectativa, satisfação e indução emocional dos alunos.  

Em conclusão, apesar dos alunos não se sentirem particularmente satisfeitos com um 

ou outro conteúdo. Este estudo aponta no sentido do objeto animado em Realidade 

Aumentada imprimir um maior interesse, uma maior perceção da compreensão e 

efetivamente uma maior compreensão nos alunos.  
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Capítulo 11 
 

Apresentação e discussão dos resultados do Estudo de Caso 
 

 

Neste capítulo apresentamos os dados recolhidos durante a componente qualitativa 

da primeira fase desta investigação. Inicialmente procedemos à descrição dos resultados 

obtidos através do questionário, descrevendo os hábitos de utilização das novas tecno-

logias de informação e comunicação por parte dos alunos. De seguida, descrevemos os 

dados relativos à observação e à entrevista e por fim discutiremos os resultados. 

 

11.1 Análise dos dados relativos ao questionário 
 

Considerando o preenchimento da primeira parte do questionário por parte dos 

participantes podemos aferir: o sexo, a idade, o tempo de utilização de computador, o 

tempo diário no computador, o tempo diário na Internet. Para além disso, conseguimos 

identificar os objetos que possuem, as tarefas nas quais utilizam o computador, o conhe-

cimento da tecnologia de Realidade Aumentada e o conhecimento do jogo Invizimals. 

No que concerne às idades a maior frequência é de 12 anos correspondendo a 63,3% 

dos alunos, a maior predominância é do sexo masculino com 51,6%. Relativamente à 

frequência do uso do computador e Internet apresentamos os resultados obtidos (Tabela 

28): 
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Tabela 28	  
Frequência do uso do computador e Internet 

Perguntas  Frequência Percentagem 

 
Há quando tempo utilizam o computador 

 
Menos de 1 ano 

 
1 

 
1,6% 

Entre 2 e 4 anos 11 18,3% 

Entre 4 e 5 anos 22 36,7% 

Mais de 5 anos 26 43,3% 
 
Tempo diário no computador 

 
Menos de 1h 

 
22 

 
36,7% 

Entre 1h e 3h 24 40% 

Entre 3h e 5h 13 21,7% 

Mais de 5h 1 1,7% 
 
Tempo diário na Internet 

 
Menos de 1h 

 
23 

 
38,3% 

Entre 1h e 3h 25 41,7% 

Entre 3h e 5h 12 20% 

Mais de 5h 0 0% 
 

Dos 60 alunos participantes no estudo, 43,3% afirmam utilizar o computador há mais 

de 5 anos, sendo que 40% confirma a sua utilização entre a 1 hora e as 3 horas diárias. 

No que diz respeito à Internet, os participantes utilizam-na entre a 1 hora e as 3 horas 

diárias, sendo que curiosamente 41,7% dos participantes fazem esta afirmação, o que 

nos leva a concluir que este meio é utilizado não só a partir do computador mas também 

através de outros dispositivos. Em relação às tarefas para as quais os alunos utilizam o 

computador e em relação aos objetos que possuem, apurámos o seguinte (Tabela 29):  
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Tabela 29	  
Utilização do computador, objetos que os alunos possuem  

Perguntas  Frequência Percentagem 

 
Utilização do computador para... 
(*podiam assinalar mais que uma 
resposta) 

 
Utilizar CD´s que acompanham 
o manual escolar 

11 18,3% 

Utilizar e-mail 44 73,3% 

Fazer pesquisa 54 90% 

Jogar 52 86,6% 

Utilizar chats 41 68,3% 

Ir à escola virtual 7 11,7% 

Utilizar CD´s interativos 
educativos 7 11,7% 

 
Objetos que tens... 
(*podiam assinalar mais que uma 
resposta) 

 
Computador 59 98,3% 

WII 27 45% 

PlayStationPortable 32 53,3% 

PlayStation 38 63,3% 
Telemóvel com acesso à Internet 49 81,7% 
Tablet 25 41,7% 

 

A maior parte dos alunos declara utilizar o computador para tarefas como pesquisar 

(90%), jogar (86,6%) e utilizar o e-mail (73,3%) as atividades ligadas com o ensino- 

-aprendizagem (utilização de CD´s que acompanham o manual escolar, utilização de 

CD´s educativos e utilização da escola virtual) tiveram as pontuações mais baixas. Em 

relação aos dispositivos que possuem, vários alunos têm mais do que um objeto. Dos 60 

alunos inquiridos 98,3% dos alunos possui computador, 82,7% possui telemóvel com 

acesso à Internet e 63,3 % PlayStation.  

30% dos alunos afirmam já ter ouvido falar do termo Realidade Aumentada, no 

entanto, 68,3% já jogou o jogo Invizimals da PlayStationPortable, ou seja, mesmo não 

reconhecendo o termo mais de metade dos alunos tem conhecimento acerca da forma de 

funcionamento da tecnologia de Realidade Aumentada.  
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11.2 Análise dos dados relativos às notas de campo e grelhas de 
observação  

 

As notas de campo foram elaboradas durante a observação dos alunos a manipularem 

as dez experiências de Realidade Aumentada com características diferentes. 

Da interpretação das grelha de observação podemos realçar de uma forma geral que 

obtivemos determinadas atitudes e ações (Tabela 30) dos 60 participantes nos diversos 

estudos. 

 

Tabela 30	  
Atitudes e ações perante as experiências 

Atitudes e ações  Frequência Percentagem 

Sorrir ao observar o objeto virtual  
 58 96,6% 

Querer ser o primeiro  32 53,3% 

Rodar o marcador  54 90% 

Aproximar o marcador  60 100% 

Afastar o marcador  60 100% 

No final encolher os ombros  5 8,3% 

No final expressar interesse  38 63,3% 
 

Cinquenta e oito alunos (96,6 %) sorriram ao observar o objeto virtual, deixando 

transparecer emoções positivas, para além disso 53,3%, expressaram a sua vontade de 

serem os primeiros a experimentar. Todos os alunos aproximaram e afastaram os mar-

cadores e 90% dos alunos rodaram o marcador para explorar os objetos virtuais. No 

final cinco alunos (8,3%) encolheram os ombros e 38 alunos (63,3%) expressaram 

interesse. 

Os alunos que participaram nos estudos 1, 4 e 5, todos eles relativos ao sistema solar 

e cuja interatividade se limitava à exploração do objeto virtual com o objeto real, 

demonstraram outra atitude curiosa, nomeadamente o mexer na folha com a mão (o que 

dava a ilusão de que o objeto virtual saltava) para tentar obter feedback.  

Das dez experiências que os alunos testaram, aquela que permitiu maior exploração 

por parte dos alunos foi a experiência do sistema solar com 3D animado e marcador de 
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imagem natural, demorando-se os alunos mais tempo na sua exploração. De entre as 

quatro experiências relativas à fotossíntese que continham interatividade e um objetivo 

final (acertar nos elementos necessários para que a planta crescesse), a experiência 

colaborativa foi aquela na qual os alunos demoraram menos tempo, sendo que, os 

alunos acertaram mais rapidamente nas respostas corretas, quando agiram em grupo, 

atingindo o objetivo mais depressa.  

A interpretação das notas de campo permitem identificar algumas dificuldades na 

manipulação das experiências de Realidade Aumentada por parte dos alunos. Houve 

algumas dificuldades no manuseamento dos marcadores dos estudos 1, 4 e 5 (estes 

marcadores pretendiam simular a folha do manual escolar, o seu formato era A4 e a 

gramagem da folha era de 180g) nomeadamente no que diz respeito: 

a) à colocação dos dedos sobre o marcador (mesmo com margens grandes há tendência 

para colocar os dedos sobre a imagem do marcador); 

b) à dobragem da folha, impedindo o rastreamento; 

c) ao tamanho, um tamanho demasiado grande pode impedir a visualização por parte de 

alunos de estatura mais baixa; 

Estas dificuldades não foram observadas com os marcadores dos estudos 2 e 3 uma 

vez que estes eram mais pequenos, medindo 8cm x 8cm e estavam colados em K-line. 

Foram também observadas dificuldades na visibilidade do objeto virtual sobre o 

marcador fiducial. Contudo, de uma forma geral, os alunos mostraram-se muito 

recetivos e entusiasmados com a utilização desta tecnologia para a aprendizagem. 

 

11.3 Análise dos dados relativos à entrevista 
 

A entrevista coletiva foi realizada no final das experiências após a recolha de todos 

os dados dos estudos quase experimentais. No sentido de facilitar a visualização, o 

investigador optou por apresentar algumas experiências com o videoprojetor e perguntar 

aos alunos quais as suas preferências registando-as de seguida no papel. Esta entrevista 

teve como principal finalidade registar a opinião dos alunos acerca das experiências de 

Realidade Aumentada que tinham utilizado.  

Os alunos expressaram a sua opinião em relação à utilização de Realidade 

Aumentada no ensino com diversas frases: 
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“Se fosse sempre assim já podia vir a correr para a escola!”; 

“Gostei muito!”; 

“Tive uma surpresa, hoje, com isto!”; 

“Se as aulas fossem assim era maravilhoso” 

“Podíamos ter livros assim!”; 

“Dá muito mais vontade de aprender!”; 

“É muito fixe!”; 

“É como os Invizimals!”; 

“Ajuda a aprender”; 

“Assim eu vinha sempre à escola!”; 

“Tá brutal!”; 

 

Dois alunos sugeriram outras possibilidades para a utilização da Realidade 

Aumentada nomeadamente a utilização de uns óculos e de uma projeção.  

Em relação às preferências (Tabela 31), os alunos deram a sua opinião depois de 

terem sido mostradas as duas versões aos dois grupos de alunos que analisaram cada um 

dos cinco estudos.  

 

Tabela 31	  	  
Preferência em relação a cada experiência 

Estudos Versões Frequência Percentagem 

Estudo 1  Marcador fiducial 
Marcador de imagem 

0 
30 

0% 
100% 

Estudo 2  GUI 
TUI 

6 
24 

20% 
80% 

Estudo 3  Modelo individual 
Modelo colaborativo 

14 
16 

46,7% 
53,3% 

Estudo 4  3D 
Vídeo 

30 
0 

100% 
0% 

Estudo 5  3D animado 
3D estático 

30 
0 

100% 
0% 

 

Todos os alunos que participaram no estudo 1 (30 alunos), preferiram o uso de 

marcadores com imagem, igualmente os alunos que participaram nos estudos 4 e 5 
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preferiram o uso de 3D animado em detrimento do uso de conteúdos em vídeo ou do 3D 

estático. Os alunos declaram a sua preferência pelo uso de interfaces tangíveis (80%). 

No caso dos modelos individuais e colaborativos as percentagens das preferências estão 

mais próximas sendo que o modelo individual é preferido por 46,7% dos participantes e 

o modelo colaborativo por 53,3% dos participantes.  

No final, os alunos foram inquiridos acerca de alguma dúvida que lhes tenha surgido, 

as questões que foram levantas foram as seguintes: “Isto já existe noutras escolas?”, 

“Isto pode funcionar no computador de minha casa?”. Estas questões demonstram o 

interesse e a motivação dos alunos em trabalhar com esta tecnologia.  

 

11.4 Discussão 
 

Os resultados que obtivemos no Estudo de Caso permitem identificar uma grande 

destreza por parte dos alunos a trabalhar com as novas tecnologias, sendo que a maioria 

dos participantes nos estudos, utilizam o computador há mais de 5 anos e utilizam o 

computador e a Internet de 1 a 3 horas por dia. Para além disso o computador é utilizado 

maioritariamente para pesquisar e jogar. As atividades ligadas ao ensino/aprendizagem 

são as menos assinaladas por parte dos alunos. Dos 60 participantes apenas um aluno 

não tinha computador em casa e a grande maioria possui outros objetos, como o 

telemóvel com acesso à Internet ou a PlayStation. Menos de metade dos alunos não 

conhece o termo Realidade Aumentada, no entanto, mais de metade já jogou o jogo 

Invizimals e compreende portanto, o funcionamento da tecnologia. 

Das atitudes e ações dos alunos perante a experiência podemos destacar que a maior 

parte dos alunos aproximaram e afastaram os marcadores e sorriram ao observar o 

objeto virtual com exceção de dois alunos. A grande maioria rodou o marcador, 

expressou-se no sentido de querer ser o primeiro a trabalhar com a experiência e no 

final demonstrou interesse pela mesma. Curiosamente, alguns alunos tentaram interagir 

com o marcador com as próprias mãos e esperaram que essa ação tivesse consequências 

no objeto virtual.  

A experiência na qual os alunos se demoraram mais tempo, foi a experiência do 

sistema solar com marcador de imagem natural e objeto a três dimensões animado, esta 

experiência promovia a observação e a exploração. Os alunos despenderam menos 
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tempo na experiência em grupo com a temática da fotossíntese e que tinha como 

objetivo fazer a planta crescer, isto deve-se ao facto dos alunos terem conseguido 

chegar mais facilmente às resposta corretas quando trabalharam em grupos.  

De uma forma geral, os alunos interagiram com as experiências de forma intuitiva 

explorando a relação virtual/real. No entanto, em alguns casos, foram observadas algu-

mas dificuldades em manipular os marcadores de tamanho A4 dos estudos 1, 4 e 5. A 

colocação dos dedos sobre o marcador e a ligeira dobragem da folha dificultou o 

rastreamento, para além disso a folha A4 representou um problema para os alunos de 

estatura mais baixa, porque tinham dificuldades em ver o objeto virtual.  

A entrevista coletiva possibilitou a expressão das opiniões e preferências dos alunos. 

De entre os cinco estudos aquele em que as preferências dos alunos estiveram mais 

divididas foi no estudo colaborativo vs individual, 14 alunos afirmaram gostar mais de 

utilizar a aplicação individualmente e 16 afirmaram a sua preferência pela utilização 

colaborativa. De forma unânime os alunos preferiram a experiência com marcador de 

imagem natural, com objeto tridimensional animado, e a grande maioria declarou 

preferir a experiência com a interface tangível.  

Os dados recolhidos revelam ainda um grande nível de motivação despoletado pela 

experiência, o que se revela um excelente sinal, uma vez que a “motivação afecta a 

quantidade de tempo que as pessoas estão disposta a dedicar à aprendizagem” 

(Bransford, Brown, & Cocking, 2000, p. 60). Também o empenho e interesse revelado 

pelos alunos para trabalhar com este tipo de experiências em contexto educativo, denota 

que os mesmos têm a perceção que o processo de ensino/aprendizagem seria mais fácil 

e divertido. Estas premissas vão de encontro ao que Tapscott (2009) diz serem as 

necessidades da nova geração de nativos digitais. 
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Capítulo 12 
 

Investigações quase experimentais sobre o protótipo proposto 
 

 

As conclusões obtidas na primeira fase desta investigação foram posteriormente 

aplicadas a um protótipo. O protótipo desenvolvido tomou como tema base o 3º capítulo 

do manual, CSI-Ciências Sobre Investigação do 6º ano de escolaridade e cujo tema é o 

Transporte de nutrientes e oxigénio até às células com enfoque no sistema circulatório. 

Nesta fase são as reações a esse protótipo que pretendemos analisar. A análise ao protó-

tipo foi feita por comparação com os objetos pedagógicos mais utilizados em sala de 

aula, tal como o manual escolar e o CD-ROM. Para além disso pareceu-nos também 

fundamental estabelecer uma comparação com os livros de Realidade Aumentada, onde 

por norma, a tecnologia se sobrepõe aos aspetos comunicativos, deixando de lado 

questões como a metodologia de design e a integração do objeto físico com os objetos 

virtuais.  

Pactuamos com a ideia de Dünser e Billinghurst (2011) quando referem que os 

sistemas de Realidade Aumentada devem ser avaliados por utilizadores finais e que este 

passo tão importante, ajudará a tirar a tecnologia dos laboratórios de investigação e a 

trazê-la para o quotidiano das pessoas. A avaliação ajuda, portanto, a fornecer detalhes 

sobre o uso apropriado destes sistemas, mas também a aperfeiçoar a forma de os 

projetar. Vários estudos (Dias, 2009a; Kaufmann, 2004; Juan et al., 2008) relacionados 

com sistemas de Realidade Aumentada para aprendizagem têm sido levados a cabo e os 

protótipos daí resultantes, têm sido testados maioritariamente em laboratório. Neste 

caso não pretendemos deixar de lado a complexidade da sala de aula, pois só assim as 

reações ao protótipo estarão próximas do contexto real de utilização. Seguindo este 

parecer, dividimos a avaliação do protótipo em três estudos: no primeiro comparámos o 

protótipo com o manual escolar, no segundo, comparámos o protótipo com um exemplo 

de Realidade Aumentada sem aplicação de um projeto de design e no terceiro, 

comparámos o protótipo com a alternativa digital usualmente fornecida pelo manual 

escolar, o CD-ROM.  
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12.1 Estudo 6  
Protótipo vs Manual escolar 
 

Como já observámos as tecnologias de informação e comunicação deram origem a 

uma nova geração de aprendizes, com novas exigências e novas necessidades 

educativas. O grande investimento público e privado tem tentado a todo o custo trazer a 

tecnologia para o campo do ensino. Apesar disso, muito há ainda a fazer, é necessário 

que os professores utilizem a tecnologia, que a tenham disponível para o seu grupo de 

alunos, que ela seja percetível para o público-alvo e adequada aos objetivos educativos. 

Vários são os materiais pedagógicos a que temos acesso nos dias de hoje. No entanto, o 

mais utilizado nas salas de aulas portuguesas continua a ser o manual escolar. Mas será 

suficiente? Tomando como exemplo uma matéria com uma forte carga imagética onde a 

imagem e a infografia devem ser trabalhadas e estudadas para uma perceção total das 

funções dos órgãos humanos e das relações anatómicas, como o caso das ciências 

naturais. Torna-se fundamental perguntarmos se o manual se adequa às expectativas 

desta nova geração e se a informação aqui constante é satisfatória? Uma breve análise 

aos manuais escolares revela que as editoras se questionaram sobre estas mesmas 

perguntas, nos últimos anos, e tiveram a necessidade de incluir as novas tecnologias 

neste produto, criando para isso um produto que consideram mais completo e com 

maior oferta informativa. Essa inclusão tem vindo a acontecer de duas formas: o manual 

disponibiliza um CD-ROM (grátis ou com um valor extra) ou o manual disponibiliza e 

indica quando há informação acerca de determinada matéria na plataforma de e- 

-learning (por norma também com necessidade de registo e com um valor 

acrescentado). Consideramos, no entanto, que essa inclusão da tecnologia no manual 

escolar não faz dele um produto integrado mas sim um produto com os mesmos 

elementos e a mesma carga informativa apresentada de maneira diferente. Desta forma 

os alunos e os professores, encaram estes objetos como elementos separados por vezes 

trabalhados em salas diferentes, um na sala de computadores (CD-ROM), outro na sala 

de aula tradicional (manual escolar), ou simplesmente consultados em casa se o aluno 

assim o entender. Portanto, podemos afirmar, que esta apropriação da tecnologia pelo 

manual escolar tem sido mais lenta do que seria de esperar, com menos qualidade do 

que seria expectável e pouco acessível a todos. 
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Tentámos neste estudo perceber o impacto que pode ter nos alunos a utilização do 

manual escolar e a utilização do nosso protótipo. Um protótipo que utiliza a tecnologia 

da Realidade Aumentada integrando o objeto físico  –  manual escolar  –  como os 

objetos virtuais. Não se trata de testar a efetividade de um meio em detrimento de outro, 

coisa que tem sido ao longo dos tempos recorrente na investigação em educação. Clark, 

declarou inclusivamente em 1983 que nenhuma investigação relacionada com diferentes 

meios deveria ser feita, uma vez que, não se chegaria a nenhuma conclusão cientifica-

mente significativa “a não ser que uma nova teoria o sugerisse” (p. 457). Efetivamente 

novas teorias surgiram e permitiram uma mudança no paradigma, Kozma (1994) 

favoreceu a noção de que os atributos de um meio podem resultar em diferentes 

métodos de ensino. Ou seja, um meio não é necessariamente melhor ou pior que outro, 

mas pode possuir um conjunto de atributos que podem ser explorados para melhorar as 

práticas pedagógicas. São esses atributos que aqui pretendemos testar, compreendendo 

os efeitos que têm em dois grupos de alunos distintos. 

 

12.1.1. Método  

12.1.1.1Participantes e procedimento 
 

Participaram na experiência 50 alunos do 6º ano de uma escola básica do 2º ciclo do 

município da Covilhã (média de idades de 11,5, sendo que são do sexo feminino 44%). 

Prepararam-se duas aulas acerca do sistema circulatório. Para o primeiro grupo 

utilizou-se o protótipo que desenvolvemos e que utiliza Realidade Aumentada (Figura 

131). No segundo grupo utilizou-se apenas o manual escolar (Figura 132). 

 

 
Figura 131: Aluno a explorar o protótipo. (Fonte própria).  Figura 132: Manual escolar. (Fonte própria). 
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12.1.2 Resultados 

12.1.2.1 Verificação da homogeneidade dos grupos experimentais 
 

Não se observaram diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito às 

variáveis sexo (x2(1, N=50)=0.33, p=.57) e idade (t(48)=1.23, p=.23). Também não se 

observaram diferenças em relação às variáveis, anos de utilização de computador 

(t(43)=-0.44, p=.66), tempo diário no computador (t(48)=-0.88 p=.38), conhecimento da 

Realidade Aumentada (x2(1, N=49)=2.58, p=.11) nem em relação à experimentação do 

jogo Invizimals (x2(1, N=50)=0.32, p=.57).  

Apesar do grupo que utilizou o manual escolar ter demonstrado uma maior cotação 

no pré-teste (M=53.00, DP=23.18) em relação ao grupo que utilizou o protótipo 

(M=40.00, DP=25.00) essa diferença não foi significativa (t(48)=-1.91, p=.06). 

Podemos afirmar que os grupos são estatisticamente homogéneos. 

 

12.1.2.2 Impacto na perceção da compreensão 
 

A análise da consistência interna da escala utilizada para avaliar a variável perceção 

da compreensão, reconheceu uma boa fiabilidade da mesma (α=.87).  

Identificaram-se diferenças significativas na perceção da compreensão (t(48)=7.35, 

p=.00) (Tabela 32), sendo que o grupo de alunos que utilizou o protótipo (M=35.28, 

DP=4.69) mostrou uma perceção da compreensão maior, em comparação com o outro 

grupo de alunos que utilizou somente o manual escolar (M=25.16, DP=5.04). O 

tamanho do efeito é grande, r= .73. 

 

Tabela 32	  	  
Impacto na Perceção da compreensão –Protótipo vs Manual escolar  

 
Variável dependente 

 
Aula utilizando o ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Protótipo  Manual escolar 
Perceção da compreensão 35.28 25.16 7.35 48 .00 
N 25 25    

Escala: Desde 4 (pontuação mínima) até 40 (pontuação máxima). 
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12.1.2.3 Impacto na inovação /adequação /expectativa  
 

No que diz respeito à variável inovação/adequação/expectativa também se 

verificaram diferenças significativas (t (36)=7.28, p=.00) (Tabela 33). Sendo que, o 

grupo que utilizou apenas o manual escolar (M=32.16, DP=8.45) interpretou esta 

experiência como menos inovadora, menos adequada e menos de acordo com as suas 

expectativas em relação ao grupo que utilizou o protótipo (M=46.04, DP=4.43). O 

tamanho do efeito é grande, r=.77.  

A análise da fiabilidade da escala indicou uma consistência interna muito boa 

(α=.93). 

 

Tabela 33	  	  
Impacto na Inovação/adequação/expectativa – Protótipo vs Manual escolar 

 
Variável dependente 

 
Aula utilizando o ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Protótipo  Manual escolar 
Inovação/ adequação/ 
expectativa 

46.04 32.16 7.28 36 .00 

N 25 25    
Escala: Desde 5 (pontuação mínima) até 50 (pontuação máxima) 

 

12.1.2.4 Impacto na satisfação 
 

A escala utilizada para medir a variável foi analisada quanto à sua consistência 

interna demonstrando uma muito boa fiabilidade (α=.91).  

Observaram-se diferenças significativas entre grupos em relação à variável satisfação 

(t(43)=8.25, p=.00) (Tabela 34). O grupo que utilizou o protótipo (M=36.24, DP=4.58) 

para aprender, demonstrou uma maior satisfação do que o grupo que utilizou apenas o 

manual escolar (M=23.08, DP=6.53). O tamanho do efeito é grande, r= .78.  
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Tabela 34	  	  
Impacto na Satisfação – Protótipo vs Manual escolar 

 
Variável dependente 

 
Aula utilizando o ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Protótipo  Manual escolar 
Satisfação 36.24 23.08 8.25 43 .00 
N 25 25    

Escala: Desde 4 (pontuação mínima) até 40 (pontuação máxima) 

 

12.1.2.5 Impacto na indução emocional 
 

Agrupámos as emoções positivas (interesse, alegria, surpresa, curiosidade e admi-

ração) e as emoções negativas (vergonha, tristeza e medo). A análise da consistência 

interna da escala positiva indicou uma fiabilidade boa (α=.89) já a fiabilidade da escala 

negativa demonstrou ser fraca (α=.50).  

Não se verificaram diferenças significativas entre grupos em relação à indução 

emocional negativa (t(48)=-1.89, p=.07, o tamanho do efeito é pequeno, r=.28). No 

entanto, foram observadas diferenças estatisticamente significativas nas repostas à 

indução emocional positiva (t(42)=5,69, p=.00, o tamanho do efeito é grande r=.66). 

Sendo que o grupo que experimentou o protótipo (M=42.96, DP=6.98) demonstrou 

mais emoções positivas que o grupo que utilizou o manual escolar (M=28.84, 

DP=10.27).  

Ao analisar o impacto de cada um dos itens relacionados com cada uma das 

emoções, verificaram-se diferenças significativas em todos os itens pertencentes ao 

grupo das emoções positivas: interesse, alegria, surpresa, curiosidade e admiração. O 

item tristeza, relacionado com as emoções negativas também demonstrou na análise 

individual diferenças significativas (t(32)=-2.90, p=.04). Com o grupo que utilizou o 

manual escolar (M=2.00, DP=1.50) a demonstrar uma maior tristeza em relação ao 

grupo que utilizou o protótipo (M=1.32, DP=0.63). O tamanho do efeito é pequeno, 

r=.16. 
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12.1.2.6 Impacto na compreensão 
	  

No pós-teste verificaram-se diferenças significativas (t(48)=4.97, p=.00) (Tabela 35) 

entre grupos. Sendo que o grupo que utilizou o protótipo (M=77.00, DP=21.55) teve 

uma maior pontuação no teste efetuado depois da experiência, do que o grupo que 

utilizou o manual escolar (M=45.00, DP=23.94). O tamanho do efeito é grande r=.58.  

 

Tabela 35	  	  
Impacto na compreensão – Protótipo vs Manual escolar 

 
Variável dependente 

 
Aula utilizando o ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Protótipo  Manual escolar 
Compreensão 77.00 45.00 4.97 48 .00 
N 15 15    

Escala: Desde 0 (pontuação mínima) até 100 (pontuação máxima) 

 

12.1.3 Discussão 
 

A produção de produtos tecnológicos de cariz educativo, tem vindo a ser estimulada 

pela retórica dos peritos em tecnologia e também pelo entusiasmo dos indivíduos, que 

acreditam que a tecnologia vai revolucionar a prática educativa (Muller, Eklund, & 

Sharma, 2006). Todavia alguns problemas se levantam quando queremos passar do 

entusiasmo à prática, alguns dos quais contraditórios. O primeiro problema é que a 

cadeia educativa está repleta de elementos e implica uma faceta ativa de todos eles, para 

que a integração tecnológica no campo educativo seja significativa. O segundo 

problema, é que continua enraizada a ideia de que os materiais digitais são um 

complemento motivacional e um acréscimo na grande cadeia educativa. O terceiro 

problema, é que existe uma rápida demanda pela tecnologia, por parte de educadores, 

pais e governantes, com o intuito de integrar o grupo da frente das novidades tecnológi-

cas. Isto implica que haja uma rápida resposta por parte de editoras, de empresas de 

produtos educativos, de designers e programadores. Esta resposta obriga invariavel-

mente à não exploração das guias de Cybis e Heemann (1996) para construir materiais 

pedagógicos digitais tais como: a necessidade de compreender as formas de escrita e de 

leitura do utilizador, as suas características cognitivas e de memória, a possibilidade de 
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recuperação da informação, a metacognição e as formas de auxiliar a tomada de 

decisões. Não se explorando, por essa razão, a capacidade pedagógica da tecnologia. 

Por outro lado, esta rapidez na resposta e a avidez pela última novidade, leva a que estes 

atores se baseiam na escassa produção científica, utilizando muitas vezes a intuição, 

para tomar opções que podem comprometer a eficácia pedagógica do produto. 

Este cenário que se observa com os materiais pedagógicos digitais é ligeiramente 

diferente do processo produtivo do manual escolar, cujos problemas estão mais relacio-

nados com os custos de produção, a falta de interligação entre os profissionais que 

desenvolvem este produto, o conservadorismo das editoras, a desconsideração pela 

investigação científica, entre outros (Carvalho, 2008). No entanto, o manual escolar é 

obrigatório em todas as escolas devendo ser utilizado por todos os alunos, o que implica 

necessariamente um retorno financeiro que ainda assim, parece não ser suficiente para 

impulsionar os seus produtores a fazerem mais e melhor. 

Após estudar o impacto que os aspetos ligados à interface e aos conteúdos em 

Realidade Aumentada podem ter num grupo de alunos e tendo como base os resultados 

da primeira fase de investigação, elaborámos um protótipo em Realidade Aumentada de 

forma a potenciar a integração do manual escolar com os objetos virtuais. O que 

procurámos perceber com este estudo foi o impacto que estes dois tipos de materiais 

pedagógicos, manual escolar e protótipo, têm em dois grupos de alunos distintos.  

Os resultados que obtivemos permitem verificar que os alunos que utilizaram o 

protótipo, demonstraram uma maior perceção da compreensão, entenderam o protótipo 

como mais inovador, mais adequado e mais de acordo com as suas expectativas e 

sentiram-se mais satisfeitos ao utilizá-lo. O protótipo obteve uma resposta emocional 

positiva significativa, contudo o uso do manual escolar obteve da parte dos alunos uma 

reação de tristeza, cujo tamanho do efeito é pequeno. Para além disso, foram também 

observadas diferenças significativas entre grupos ao nível da compreensão, sendo que, o 

grupo de alunos que utilizou o protótipo, obteve uma média superior no pós-teste 

elaborado. Estas conclusões parecem apontar no sentido de um maior número de 

vantagens na utilização do protótipo com Realidade Aumentada, em detrimento do uso 

do manual escolar tradicional. 
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12.2 Estudo 7 
Protótipo vs Realidade Aumentada sem aplicação de um projeto de design 
 

O design tem vindo lentamente a apropriar-se deste novo meio que é a Realidade 

Aumentada. Esta apropriação evidencia, por um lado, um desejo pela experimentação e 

exploração das suas potencialidades criativas, visível no trabalho paradigmático dos 

designers suíços Marius Hugli e Martin Kovacovsky (2010). Por outro lado, uma 

necessidade de teorizar o processo de design nos sistemas de Realidade Aumentada, 

analisando e compreendendo o impacto das mais diversas soluções (Amado, 2007; 

Radu, 2012) e criando conjuntos de guias que possam ajudar à tomada de decisões 

durante o processo de design (Inbar, 2013; Tori, 2009; Xu et al., 2011). Em relação à 

investigação da Realidade Aumentada na área educativa, diversos estudos têm sido 

levados a cabo, com o intuito de perceber o impacto na compreensão dos alunos e ava-

liar a capacidade pedagógica destes produtos (Buccioli et al., 2006; Juan et al., 2008; 

Shelton & Hedley, 2002). Contudo, o designer deve também aqui assumir-se como um 

sub-vértice do triângulo professor-aluno-conteúdo, na medida em que, deve ser 

chamado a projetar o produto aumentado, estabelecendo as relações entre os atores do 

triângulo pedagógico. 

Ainda assim, a investigação e a experimentação parecem ser insuficientes. Acredita-

mos todavia que esta incursão é fundamental tanto para o campo do design, no sentido 

de dar a conhecer as melhores formas de utilizar este suporte, como para o campo da 

tecnologia, permitindo a sua transformação num meio que comunique adequadamente 

com o ser humano (Inbar, 2013). Esta premissa é igualmente válida para o campo 

educativo, sendo necessária a tomada de consciência da relevância do design, como 

parte integrante destes projetos. 

De forma a esclarecer esta importância do design e do designer em projetos de 

Realidade Aumentada com cariz educativo, pareceu-nos interessante desenvolver um 

estudo comparativo. Este estudo, envolve um sistema de Realidade Aumentada proje-

tado de acordo com os princípios de design propostos: personalização, contextualização, 

experiência do utilizador, abordagem hiper-responsiva e transparência (o protótipo). 

Aqui o professor e o aluno podem construir o seu próprio sistema, colocando os conteú-

dos virtuais nos locais que consideram mais significativos (através do Kit de autocolan-

tes disponível é possível colocar marcadores não só no livro, mas em outros objetos, ou 
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mesmo no corpo humano, fazendo, por exemplo, com que o coração virtual apareça no 

tórax da criança). Os conteúdos são contextualizados com a matéria dada em aula, 

sendo que, as infografias do livro podem ser observadas e aumentadas (através de mar-

cadores de imagem naturais), descobrindo-se mais informação que o professor ajudará a 

decifrar. A interatividade foi considerada em cada elemento virtual, no sentido de tornar 

a experiência do utilizador mais memorável. A adaptação do sistema a diversos 

dispositivos de visualização e outros objetos faz dele um produto hiper-responsivo. 

Também a transparência da interface conseguida pelo recurso a interfaces tangíveis 

permite um uso intuitivo da mesma.  

O estudo envolve ainda um sistema de Realidade Aumentada com conteúdos iguais 

aos do protótipo, mas onde a tecnologia é apresentada sem nenhuma destas 

considerações acima descritas, à semelhança do que acontece em alguns livros 

aumentados como o MagicBook (Billinghurst et al., 2001). As infografias do manual 

escolar são então substituídas por marcadores fiduciais destacáveis, que quebram o 

ritmo de leitura do livro e que despoletam objetos virtuais quando associados a uma 

página Web.  

 

12.2.1 Método  

12.2.1.1 Participantes e procedimento 
 

Participaram na experiência 50 alunos do 6º ano de uma escola básica do 2º ciclo do 

concelho da Covilhã (média de idade 11,4, sendo que são do sexo feminino 48%). 

Prepararam-se duas experiências de Realidade Aumentada com os mesmos 

conteúdos e cujo tema é o sistema circulatório. Na primeira versão, os alunos utilizaram 

o protótipo, resultado da revisão bibliográfica e das conclusões obtidas na primeira fase 

deste trabalho (Figura 133). Na segunda versão, os alunos utilizaram os conteúdos de 

Realidade Aumentada mas sem preocupações de design, nem integração com o manual 

escolar, muito à semelhança do que acontece com alguns livros que utilizam este tipo de 

conteúdos (Figura 134). 
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Figura 133: Aluno a explorar o protótipo. (Fonte própria).  Figura 134: Aluno a utilizar os conteúdos em 

Realidade Aumentada. (Fonte própria).  
 

12.2.2 Resultados 

12.2.2.1 Verificação da homogeneidade dos grupos experimentais 
 

Em relação às variáveis sexo (x2(1, N=50)=0.00, p=1.00) e idade (t(48)=0.21, p=.84) 

não se observaram diferenças significativas. Também não se observaram diferenças em 

relação às variáveis, anos de utilização de computador (t(48)=0.00, p=1.00), tempo 

diário no computador (t(48)=-1.26 p=.21), conhecimento da Realidade Aumentada 

(x2(1, N=50)=0.50, p=.48) nem em relação à experimentação do jogo Invizimals (x2(1, 

N=50)=2.92, p=.09).  

O pré-teste não demostrou diferenças significativas entre os grupos (t(48)=-1.83, 

p=.07), o nível de conhecimento acerca da matéria explicada era semelhante. Os grupos 

podem ser declarados homogéneos. 

 

12.2.2.2 Impacto na perceção da compreensão 
 

Em média os participantes que utilizaram o protótipo (M=35.28, DP=4.69) 

demonstraram uma maior perceção da compreensão do que os que utilizaram a 

experiência de Realidade Aumentada sem preocupações de design (M=28.96, 

DP=8.65). Esta diferença é significativa (t(37)=3.21, p=.00) (Tabela 36). O tamanho do 

efeito é médio, r= .47.  

A fiabilidade da escala que mediu esta variável é muito boa (α=.93). 
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Tabela 36	  	  
Impacto na Perceção da compreensão – Protótipo vs Realidade Aumentada sem aplicação de um projeto 

de design 

 
Variável dependente 

 
Aula utilizando ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Protótipo  Realidade 
Aumentada sem 

projeto de design 
Perceção da 
compreensão 

35.28 28.96 3.21 37 .00 

N 25 25    
Escala: Desde 4 (pontuação mínima) até 40 (pontuação máxima) 

 

12.2.2.3 Impacto na inovação /adequação /expectativa  
 

No que diz respeito à variável inovação/adequação/expectativa verificaram-se 

diferenças significativas (t(34)=2.84, p=.01) (Tabela 37). Sendo que, o grupo que 

utilizou o protótipo (M=46.04, DP=4.43) interpretou esta experiência como mais 

inovadora, mais adequada e mais de acordo com as suas expectativas em relação ao 

grupo que utilizou a Realidade Aumentada sem preocupações de design (M=40.04, 

DP=9.58). O tamanho do efeito é médio, r=.44.  

A consistência interna da escala demonstra uma fiabilidade boa (α=.88). 

 

Tabela 37	  	  
Impacto na Inovação/adequação/expectativa – Protótipo vs Realidade Aumentada sem aplicação de um 

projeto de design 

 
Variável dependente 

 
Aula utilizando ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Protótipo  Realidade 
Aumentada sem 

projeto de design 
Inovação/ adequação/ 
expectativa 

46.04 40.04 2.84 34 .01 

N 25 25    
Escala: Desde 5 (pontuação mínima) até 50 (pontuação máxima) 
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12.2.2.4 Impacto na satisfação 
 

A avaliação sobre a escala que permite medir a variável satisfação indica uma boa 

fiabilidade (α=.89).  

Em média os participantes que utilizaram o protótipo mostraram-se mais satisfeitos 

(M=36.24, DP=4.58) do que os que utilizaram a Realidade Aumentada sem 

metodologia de design (M=31.52, DP=7.75). Estas diferenças são significativas 

(t(39)=2,62, p=.01) (Tabela 38) e representam um tamanho de efeito médio, r= .39.  

 

Tabela 38	  	  
Impacto na Satisfação – Protótipo vs Realidade Aumentada sem aplicação de um projeto de design 

 
Variável dependente 

 
Aula utilizando ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Protótipo  Realidade 
Aumentada sem 

projeto de design 
Satisfação 36.24 31.52 2.62 39 .01 
N 25 25    

Escala: Desde 4 (pontuação mínima) até 40 (pontuação máxima) 

 

12.2.2.5 Impacto na indução emocional 
 

A análise da consistência interna indica uma boa fiabilidade para a escala das emo-

ções positivas (α=.82) e uma fiabilidade aceitável para a escala das emoções negativas 

(α=.67).  

Foram observadas diferenças significativas entre grupos, em relação à indução de 

emoções positivas (t(48)=2.26, p=.03). O grupo que utilizou o protótipo demonstrou 

mais emoções positivas (M=42.96, DP=6.98) do que o grupo que utilizou a Realidade 

Aumentada sem preocupações de design (M=37.76, DP=9.13). O tamanho do efeito é 

médio, r=.31. 

No entanto, não se verificaram diferenças em relação às emoções negativas 

(t(48)=0.00, p=1.00).  

Ao analisar o impacto de cada um dos itens relacionados com cada uma das emoções 

verificaram-se diferenças significativas no item interesse (t(34)=3.07, p=.00). O grupo 

que trabalhou com o protótipo demonstrou mais interesse (M=9.32, DP=0.90) do que o 
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grupo que trabalhou com a Realidade Aumentada sem preocupações de design 

(M=8.04, DP=1.88). O tamanho do efeito é médio, r=.46. 

 

12.2.2.6 Impacto na compreensão 
 

No pós-teste, também se verificaram diferenças significativas entre grupos 

(t(44)=5.04, p=.00) (Tabela 39). Sendo que o grupo que utilizou o protótipo (M=77.00, 

DP=21.55) teve uma maior pontuação no teste efetuado, do que o grupo que utilizou a 

Realidade Aumentada sem preocupações de design (M=40.00, DP=29.76). O tamanho 

do efeito é grande r=.61. 

 

Tabela 39	  	  
Impacto na compreensão – Protótipo vs Realidade Aumentada sem aplicação de um projeto de design 

 
Variável dependente 

 
Aula utilizando ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Protótipo  Realidade 
Aumentada sem 

projeto de design 
Compreensão 77.00 40.00 5.04 44 .00 
N 25 25    

Escala: Desde 0 (pontuação mínima) até 100 (pontuação máxima) 

 

12.2.3 Discussão 
 

Como verificámos anteriormente alguns investigadores da área do design têm-se 

interessado sobre a temática da Realidade Aumentada. A grande maioria destas investi-

gações tem dado origem a protótipos (Moura, 2012; Veloso, 2011), ou conjuntos de 

diretrizes que têm como intuito auxiliar o design de sistemas de Realidade Aumentada 

(Bolter et al., 2013; Braga, 2012; Cuendet et al., 2013). Todavia, há ainda um logo 

caminho a percorrer, para estabelecer uma base teórica sólida, abrangente e cientifica-

mente significativa, que tenha reflexo nos projetos comerciais e pedagógicos.  

Os sistemas elaborados têm colocado a tónica na tecnologia, deixando de lado a 

preocupação com o design e a comunicação, seja devido a um controlo de custos, à 

necessidade de rapidez produtiva, ou ainda à inconsciência da importância do design 
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neste tipo de projetos. Estas questões têm convocado a atenção de alguns teóricos que 

alertam para a necessidade de não transformar o conceito de Realidade Aumentada num 

sinónimo de artifício (Inbar, 2013; Papagiannis, 2013; Papagianis, 2011). 

Este estudo permite contribuir para a discussão, ajudando a esclarecer a importância 

do design no desenvolvimento de sistemas de Realidade Aumentada educativos. Os 

resultados obtidos permitem observar diferenças entre grupos na perceção da compre-

ensão. Sendo que, o grupo de alunos que utilizou o protótipo projetado com os 

princípios de design propostos, tem a perceção de que compreende melhor a matéria em 

detrimento do grupo que utilizou a Realidade Aumentada sem aplicação de um projeto 

de design. Mais diferenças significativas foram observadas nas variáveis: inovação, 

adequação e expectativa, satisfação, indução emocional positiva e compreensão. Os 

alunos que utilizaram o protótipo entenderam-no como um produto mais inovador, mais 

adequado e mais de acordo com as duas expectativas, sentindo-se mais satisfeitos ao 

utilizá-lo em comparação com o outro grupo. O protótipo obteve ainda por parte dos 

alunos uma resposta emocional positiva significativa. As diferenças significativas 

observadas na variável compreensão revelam uma média superior no pós-teste elabo-

rado pelo grupo de alunos que utilizou o protótipo. Estas conclusões sugerem que a 

utilização da metodologia de design e dos princípios propostos, provoca mudanças 

pedagógicas significativas, aquando da utilização de sistemas de Realidade Aumentada 

com propósitos educativos. 

 

12.3 Estudo 8 
Protótipo vs CD-ROM 
 

O entusiasmo criado em redor do uso das TIC no processo de ensino aprendizagem 

levou a que as editoras desenvolvessem produtos digitais educativos. Os próprios 

manuais escolares começaram a disponibilizar juntamente com o livro, um CD-ROM, 

que complementa as aulas e transmite informação de forma diferente do habitual, utili-

zando para isso conteúdos animados e interativos. A demanda tecnológica no domínio 

educativo obrigou ao desenvolvimento de vários estudos que resultaram na elaboração 

de protótipos (Conde, Ishara, Nishida, & Diniz, 2003) ou que avaliaram a sua capaci-

dade pedagógica em sala de aula. Alguns dos quais não observaram diferenças 
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significativas entre o uso do CD-ROM e o uso de materiais pedagógicos tradicionais 

(Doty, Popplewellb, & Byersc, 2001). Outros, no entanto, parecem ter encontrado 

impactos positivos (Pawling, 1999; Rosser, et al., 2000; Shamir, Korat, & Barbi, 2008; 

Yawn et al., 2000).  

O CD-ROM é o material pedagógico digital mais acessível aos alunos, na medida em 

que, é muitas vezes oferecido com o manual escolar ou comprado por uma pequena 

quantia. Sendo que, é também o segundo material pedagógico mais utilizado nas aulas 

de ciências naturais da escola com a qual trabalhámos (o manual ocupa o primeiro 

lugar). Tendo em conta estes factos perguntamo-nos qual o seu impacto quando 

comparado com o uso de sistemas Realidade Aumentada, nomeadamente  com o nosso 

protótipo? 

Pretendemos compreender através deste estudo o impacto, na perceção da compre-

ensão, na inovação, na satisfação, na indução emocional e na compreensão que o 

protótipo em Realidade Aumentada tem num grupo de alunos, em comparação com o 

impacto causado pela utilização do CD-ROM. 

 

12.3.1. Método  

12.3.1.1Participantes e procedimento 
 

Participaram nesta experiência 50 alunos do 6º ano de uma escola básica do 2º ciclo 

da cidade da Covilhã (média de idades de 11,6, sendo que são do sexo feminino 42%). 

Um dos grupos utilizou o protótipo (Figura 135). O outro grupo utilizou o CD 

interativo que é fornecido com o manual escolar (Figura 136). 

 

 
Figura 135: Protótipo. (Fonte própria).  Figura 136: CD interativo do manual CSI-Ciências  

Sob Investigação. (Fonte própria). 
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12.3.2 Resultados 

12.3.2.1 Verificação da homogeneidade dos grupos experimentais 
 

Não se observaram diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito às 

variáveis sexo (x2(2, N=50)=1.57, p=0.46) e idade (t(48)=-1.64, p=.11). Também não se 

observaram diferenças em relação às variáveis, anos de utilização de computador 

(t(48)=0.79, p=.43), tempo diário no computador (t(48)=-0.40 p=0.69) nem em relação 

ao conhecimento da Realidade Aumentada (x2(1, N=50)=1.22, p=.27). No que diz res-

peito ao conhecimento do jogo Invizimals, foi identificada uma associação significativa 

entre o conhecimento deste jogo e os grupos experimentais (x2(1, N=50)=6.88, p=.01), 

ou seja, a experiência em relação ao jogo Invizimals é significativamente diferente nos 

dois grupos. Refletindo o facto de que no grupo que experimentou o protótipo, 56 % 

dizem conhecer o jogo e 44% dizem não o conhecer. No caso do grupo que utilizou o 

CD-ROM, 20 % diz conhecer o jogo e 80% diz nunca o ter conhecido. Esta diferença 

será tida em consideração na discussão dos resultados.  

O pré-teste não demostrou diferenças significativas entre os grupos (t(48)=0.26, 

p=.79), podemos afirmar que o nível de conhecimento acerca da matéria, antes da 

manipulação da experiência, era semelhante entre os grupos.  

 

12.3.2.2 Impacto na perceção da compreensão 
 

A análise da consistência interna aplicada sobre a escala que se utilizou para avaliar a 

perceção da compreensão apresenta uma fiabilidade muito boa (α=.91). 

Identificaram-se diferenças significativas na perceção da compreensão (t(39)=4.13, 

p=.00) (Tabela 40), sendo que o grupo de alunos que utilizou o protótipo (M=35.28, 

DP=4.69) mostrou uma perceção da compreensão maior, em comparação com o outro 

grupo de alunos que utilizou o CD-ROM (M=27.60, DP=8.04). O tamanho do efeito é 

grande, r = .55. 
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Tabela 40	  	  
Impacto na Perceção da compreensão – Protótipo vs CD-ROM 

 
Variável dependente 

 
Aula utilizando ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Protótipo CD-ROM 
Perceção da compreensão 35.28 27.60 4.13 39 .00 
N 25 25    

Escala: Desde 4 (pontuação mínima) até 40 (pontuação máxima) 

 

12.3.2.3 Impacto na inovação /adequação /expectativa  
 

Foram identificadas diferenças significativas entre grupos em relação à variável da 

inovação/adequação/expectativa (t(31)=4.71, p=.00) (Tabela 41), com o grupo de 

alunos que utilizou o protótipo (M=46.04, DP=4.43) a considera-lo mais inovador, 

adequado e de acordo com as suas expectativas, em comparação com o grupo de alunos 

que utilizou o CD-ROM (M=34.48, DP=11.43). O tamanho do efeito é grande, r=.65.  

A análise da consistência interna da escala indicou uma fiabilidade muito boa 

(α=.94). 

 

Tabela 41	  	  
Impacto na Inovação/adequação/expectativa – Protótipo vs CD-ROM 

 
Variável dependente 

 
Aula utilizando ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Protótipo CD-ROM 
Inovação/ adequação/ 
expectativa 

46.04 34.48 4.71 31 .00 

N 25 25    
Escala: Desde 5 (pontuação mínima) até 50 (pontuação máxima) 

 

12.3.2.4 Impacto na satisfação 
 

A análise da consistência interna aplicada sobre a escala que mede a variável 

satisfação, indicou uma muito boa fiabilidade (α=.93).  

Observaram-se diferenças significativas entre grupos em relação à variável satisfa-

ção (t(36)=5.39, p=.00) (Tabela 42). O grupo de alunos que utilizou o protótipo 
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(M=36.24, DP=4.58) mostrou-se mais satisfeito do que o grupo de alunos que utilizou o 

CD-ROM (M=25.40, 8.94). Representando um tamanho de efeito grande de r= .67.  

 

Tabela 42	  	  
Impacto na Satisfação – Protótipo vs CD-ROM 

 
Variável dependente 

 
Aula utilizando ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Protótipo CD-ROM 
Satisfação 36.24 25.40 5.39 36 .00 
N 15 15    

Escala: Desde 4 (pontuação mínima) até 40 (pontuação máxima) 

 

12.3.2.5 Impacto na indução emocional 
 

No que diz respeito à resposta emocional positiva observaram-se diferenças estatisti-

camente significativas entre grupos (t(40)=5.36, p=.00, tamanho do efeito r=.65), com o 

grupo de alunos que utilizou o protótipo (M=42.96, DP=6.98) a demonstrar mais 

emoções positivas do que o grupo de alunos que utilizou o CD-ROM (M=28.72, 

DP=11.30). No que diz respeito à resposta emocional negativa, não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas (t(40)=-1.37, p=.18, tamanho do efeito r=.21). 

Ao analisar o impacto de cada um dos itens relacionados com cada uma das emoções 

verificaram-se diferenças em todos os itens das emoções positivas: interesse, alegria, 

surpresa, curiosidade e admiração.  

A análise da consistência interna das escalas, indicou uma boa fiabilidade da escala 

das emoções positivas (α=.89) e uma fiabilidade aceitável da escala das emoções 

negativas (α=.69). 

 

12.3.2.6 Impacto na compreensão  
 

No pós-teste verificaram-se diferenças significativas (t(45)=4.22, p=.00) (Tabela 43). 

Sendo que, o grupo que utilizou o protótipo (M=77.00, DP=21.55) teve uma maior 

pontuação no teste efetuado depois da experiência, em comparação com o grupo que 

utilizou o CD-ROM (M=47.00, DP=28.25). O tamanho do efeito é grande r=.53.  
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Tabela 43	  	  
Impacto na compreensão – Protótipo vs CD-ROM 

 
Variável dependente 

 
Aula utilizando ... 

 

 
t 

 
gl 

 
P 

Protótipo CD-ROM 
Compreensão 77.00 47.00 4.22 45 .00 
N 15 15    

Escala: Desde 0 (pontuação mínima) até 100 (pontuação máxima) 

 

12.3.3 Discussão 
 

Vários são os investigadores que se interessaram pela temática do uso das TIC na 

educação, muitos deles centrando a sua investigação no impacto que os CD-ROM´s 

interativos têm no campo educativo. Os resultados da investigação, trazem dados por 

vezes contraditórios, alguns dos quais entendem que o CD-ROM tem um impacto posi-

tivo, enquanto outros, assinalam que o seu uso não revela diferenças em comparação 

com os materiais pedagógicos tradicionais. No entanto, as editoras têm corroborado 

com a investigação pro TIC e com a visão governamental de uma educação mais 

moderna. Oferecendo, por isso, auxiliares educativos digitais com os manuais escolares 

e fornecendo a alunos, educadores e pais mais um produto que pode ajudar os aprendi-

zes na sua busca pelo saber. 

O interesse pelo uso das TIC em contexto educativo levanta inúmeras questões e 

pode ser corroborado pela grande quantidade de estudos publicados (Pawling, 1999; 

Rosser et al., 2000; Shamir et al., 2008; Yawn et al., 2000). Estas indagações vêm 

comprovar a necessidade de estudos mais específicos que possam esclarecer o impacto 

que os vários matérias digitais de cariz pedagógico têm nos alunos. O ponto central 

deste estudo passa por observar, que tipo de impacto se regista nos alunos ao utilizarem 

um CD-ROM ou um protótipo em Realidade Aumentada. 

Em relação à homogeneidade dos grupos verificou-se uma pequena diferença no que 

diz respeito ao conhecimento do jogo Invizimals. Os alunos que utilizaram o protótipo 

com Realidade Aumentada confirmaram ter jogado o jogo mais vezes em comparação 

com o grupo de alunos que utilizou o CD-ROM. Este reconhecimento do jogo Invizi-

mals sugere que os elementos deste grupo experimentaram a Realidade Aumentada em 
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número superior. No entanto, uma vez que neste estudo não comparamos duas experi-

ências de Realidade Aumentada, mas sim dois produtos com atributos diferentes, não 

podemos atribuir as diferenças significativas que obtivemos, a esta desigualdade entre 

grupos. Esta distinção vem inclusivamente corroborar os nossos resultados uma vez que 

o grupo de alunos que utilizou o CD-ROM não estava sugestionado por expectativas 

elevadas em relação ao produto digital que observou. 

Os resultados que obtivemos permitem observar diferenças entre grupos na perceção 

da compreensão. Sendo que os alunos que experimentaram o protótipo têm a perceção 

de que compreendem melhor em comparação com o grupo de alunos que experimentou 

o CD-ROM. Para além disso, os alunos entendem o protótipo como mais inovador e 

adequado às suas expectativas, sendo que se sentem satisfeitos a utilizá-lo. No grupo 

que experimentou o protótipo verificou-se uma resposta emocional positiva maior do 

que no grupo que experimentou o CD-ROM. Confirmámos ainda diferenças 

significativas na compreensão. O grupo que utilizou o protótipo obteve uma média de 

respostas corretas mais elevadas, em relação ao grupo que experimentou o CD-ROM. 

Estes resultados propõem uma renovação do tipo de produtos digitais utilizados em 

sala de aula, sugerindo-se que um sistema de Realidade Aumentada, mais propriamente 

um livro aumentado, seria uma boa alternativa ao CD-ROM, uma vez que pode imprime 

nos alunos um maior impacto e melhores resultados pedagógicos.  
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Conclusão 
 

A Realidade Aumentada tem evoluído de uma forma impressionante nos últimos dez 

anos, tendo sido implementada em inúmeras áreas do conhecimento e tendo já influen-

ciado algumas atividades profissionais, tal como, a atividade do designer. 

Partimos para esta investigação balizados por três domínios: a Realidade Aumentada, 

a educação e o design. A sequência teórica que aqui apresentámos, permite ao leitor a 

compreensão das características de cada um dos domínios e o estabelecimento de redes 

de sentido, entre cada um deles. Os objetivos que pautaram esta investigação, foram, 

como anteriormente referimos: a) a investigação quantitativa do impacto de alguns 

conteúdos e interfaces nos alunos do 6º ano de escolaridade; b) a investigação qualita-

tiva da reação dos alunos a aplicações de Realidade Aumentada para o ensino; c) a 

procura de aspetos que suscitassem dúvidas ou que apresentassem dificuldades aos 

alunos; d) a obtenção de opiniões acerca dos sistemas de Realidade Aumentada; e) a 

definição de uma proposta de princípios de design para estes sistemas; f) a investigação 

quantitativa do impacto de um protótipo na aprendizagem; e) a análise do impacto de 

um protótipo projetado com princípios de design; g) a comparação do impacto de um 

protótipo de Realidade Aumentada com os atuais materiais digitais fornecidos com o 

manual escolar (caso do CD-ROM). A análise bibliográfica, a divisão da componente 

empírica em duas fases, a utilização de uma metodologia mista e a realização de estudos 

de caso e de estudos quase experimentais, promoveram o cumprimento dos objetivos. 

 Através da análise bibliográfica, mostrámos, que inicialmente a Realidade Aumen-

tada era entendida como uma tecnologia que estava associada a dispositivos específicos 

como os HMD, e era definida como uma variante da Realidade Virtual, apesar desta ser 

uma tecnologia que tem como propósito a imersão e a Realidade Aumentada ser uma 

tecnologia que tem como propósito a sobreposição do objeto virtual ao mundo real, 

aumentando-o. Mais tarde, a sua evolução, permite a utilização de um maior número de 

dispositivos, de tipos de conteúdos e de tipos de interação, dando origem à aclamação 

da Realidade Aumentada como o oitavo meio de massas (Craig, 2013; Thomas Alt em 

Wolde & Virki, 2012). 

A confusão entre termos próximos da Realidade Aumentada, tais como a Realidade 

Mediatizada, a Realidade Misturada a Virtualidade Aumentada, é recorrente e por vezes 
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dificulta a catalogação de um sistema dentro de um determinado âmbito conceptual. O 

esclarecimento dos termos, ajudou a discernir as principais diferenças e similaridades, 

permitindo identificar a compatibilidade entre alguns deles, tais como a Realidade 

Aumentada, o Wearable Computer e a Computação Ubíqua. Acreditamos que a interli-

gação destes conceitos irá permitir a criação de aplicações mais úteis e mais adequadas 

ao ser humano. 

Na diacronia apresentada, percebemos que conceptualmente a ideia de Realidade 

Aumentada remonta há séculos atrás, no entanto, as suas raízes tecnológicas são mais 

recentes e são também comuns às da Realidade Virtual. Cada pequeno passo nesta 

cadeia tecnológica viabiliza a consolidação da Realidade Aumentada como meio. A 

tecnologia tornou-se mais fácil de utilizar e novos dispositivos estão em desenvolvi-

mento com o objetivo de fundir a Realidade Aumentada com os conceitos de 

mobilidade e de Wearable Computer. 

A premissa anterior é identificável no contexto substancialmente alargado em que a 

Realidade Aumentada tem sido utilizada. O seu grande potencial em diversos campos 

do conhecimento tal como a Arte, a Educação, o Entretenimento, a Publicidade e 

Marketing, a Medicina, a Indústria e a Segurança, pode ser comprovado, pelo trabalho 

de diversos investigadores, artistas, programadores e designers. Também em Portugal se 

denota um crescente interesse por este meio. As revistas deram a conhecê-lo, embora 

não tenham dado continuidade a esta utilização. A publicidade e o marketing têm-no 

explorado no lançamento de novos produtos e em campanhas interativas, assim como a 

área do turismo que utiliza o meio para promover o país. Já a criação artística tem 

começado a dar os primeiros passos. Por seu lado, a academia tem dado origem a 

diversos trabalhos de investigação em domínios distintos tais como, a educação, a 

informática, as ciências da saúde, a comunicação e o design.  

Ao analisar as diversas áreas onde a Realidade Aumentada tem sido aplicada, verifi-

cámos que a maioria dos projetos apresentados no domínio educativo, proporciona ao 

aluno a possibilidade de manusear e visualizar objetos de todos os ângulos e em todas 

as distâncias, que pelas suas características não são possíveis de manusear, explorar ou 

ver sem ajuda tecnológica. Possibilita a perceção das consequências da ação do aluno 

sobre os objetos virtuais. Permite o treino em ambientes reais simulados. Viabiliza a 

colaboração. Possibilita o acesso a informação contextual, de acordo com o local onde o 
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aluno se encontra. Proporciona uma aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lado e 

viabiliza a criação de outra camada de informação sobre os tradicionais livros escolares 

e pedagógicos, elevando-os a um outro nível. Esta exploração, que tem vindo a ser feita, 

da Realidade Aumentada no campo educativo vem confirmar a sua adequação à nova 

geração de nativos digitais.  

 Parece-nos que a Realidade Aumentada é o mais recente item na vasta linha de 

adaptações sequenciais dos meios de comunicação ao ensino, que visa os materiais 

impressos, rádio, televisão, Internet, mobile e por fim a Realidade Aumentada. Apesar 

das inúmeras vantagens de aprender com as novas tecnologias apontadas por diversos 

autores, pôde compreender-se que os atores do processo de ensino aprendizagem 

(professor, conteúdo, aluno) têm um papel fundamental na adaptação desta mesmas 

tecnologias ao ensino. O professor deve ser proficiente no trabalho com as TIC, 

devendo empenhar-se na modificação das práticas de ensino de forma a permitir a sua 

integração eficiente. Por seu lado, o conteúdo foi desdobrado neste trabalho em dois 

agentes: a data e o designer. A data deve ser transformada em informação pelo 

designer, sendo que os conteúdos devem ser adaptados e devem explorar as característi-

cas do meio em que são apresentados. Já o aluno, deve aprender a gerir o seu tempo de 

forma organizada assumindo uma postura autónoma. Esta postura é característica da 

nova geração de aprendizes os nativos digitais, geração Y ou Millenials. Outras caracte-

rísticas desta geração dizem respeito à crença nos sistemas baseados no mérito, à 

aprendizagem experimental e contínua, à colaboração, à sua sofisticada adaptação 

tecnológica e à capacidade de efetuar multitarefas. Também em Portugal os jovens 

revelam uma maior proeminência das TIC nas suas vidas e passam o seu tempo a jogar 

em rede, a fazer downloads, a procurar informação para fins educativos e a comunicar 

por chats. Este cenário vai de encontro ao cenário internacional permitindo a nomeação 

da mais recente geração portuguesa como nativos digitais.  

De forma a colmatar as exigências desta geração, várias iniciativas governamentais 

têm sido levadas a cabo, para integrar as Tecnologias de Informação e Comunicação 

nos currículos escolares. Surgem inclusivamente novos modelos de ensino, tal como o 

e-learning, o b-learning, o m-learning e mais recentemente o augmented-learning. A 

reflexão acerca dos diversos modelos de aprendizagem pretende lançar a luz sobre estes 

ecossistemas, admitindo as suas vantagens e desvantagens. Conseguimos perceber que 
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todos estes modelos são variações do e-learning e que o augmented-learning pode 

apropriar-se de características de todos os modelos anteriores, podendo pertencer ao 

domínio do m-learning se utilizar dispositivos móveis e ao domínio do b-learning se 

combinar a aprendizagem presencial com a aprendizagem mediada por computador. 

Estas possibilidades tornam este modelo bastante flexível e apesar das suas desvanta-

gens remeterem para custos elevados de manutenção, de desenvolvimento e expectati-

vas demasiado elevadas por parte do aluno, acreditamos que estas têm tendência a ser 

atenuadas, à medida que o modelo se vá implementando e desde que haja esforço e 

empenho de todos os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

Como temos vindo a referir ao longo deste trabalho, consideramos que do vértice 

conteúdo, do triângulo de aprendizagem, deve ser desdobrado um outro ator que é nada 

mais nada menos que o design de informação. Para que um meio ou tecnologia consiga 

ser agente da aprendizagem precisa de um mediador, precisa fazer entender-se, 

necessita diminuir a distância homem/máquina e isso só é possível através da comuni-

cação e do design. A capacidade interdisciplinar do design vai permitir interligar através 

de pontes e conexões, os outros dois domínios desta investigação: a educação e a Reali-

dade Aumentada.  

Na era da informação o papel do designer é fundamental, os seus conhecimentos 

acerca dos processos cognitivos e percetivos permitem-lhe gerir de forma singular a 

complexidade informativa. Transformando data em informação e informação em 

conhecimento que possa ser percebido e utilizado. Este papel é ainda mais extrapolado 

quando alguns autores começam a advogar o aparecimento de uma outra era, a era con-

ceptual (Pink, 2006) que implica uma sociedade e economia erigida sobre o predicado 

da criatividade.  

Como verificámos, a capacidade interdisciplinar e multidisciplinar do design de 

informação, obriga a uma reinvenção permanente, que vá de encontro aos novos 

paradigmas sociais, às novas atitudes culturais e às novas tendências tecnológicas. A 

síntese histórica do design de informação vem corroborar esta ideia. Esta síntese 

permitiu confirmar que os contributos para esta área, advém de autores com raízes em 

diversos domínios do conhecimento. A perceção clara da informação foi o objetivo 

comum do trabalho destes primeiros percursores do design de informação, sendo que, 

desenvolveram uma grande panóplia de recursos, utilizando diversos suportes e 
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aproveitando as tecnologias do seu tempo. Todos eles, em distintas fases da história 

humana modificaram a forma como o homem se relacionou com o mundo, inicialmente 

modificando a comunicação, observação e registo e mais recentemente modificando a 

forma de interagir e experienciar. 

Revendo a análise minuciosa que elaborámos da evolução do design nos vários 

materiais escolares de ciências naturais do 2º ciclo de escolaridade, dela podemos 

concluir uma evidência importante, que diz respeito ao facto do designer se ter tornado 

aos poucos agente da aprendizagem. Os primeiros manuais analisados, refletem as 

dificuldades técnicas da edição e produção gráfica e também a falta de um projeto 

gráfico. Para além da capa que por vezes era deixada ao cargo de um artista gráfico 

(caso do primeiro manual analisado, cujo autor da capa foi Sebastião Rodrigues) todo o 

miolo do livro é deixado ao acaso, sendo visível uma falta de coesão na linguagem 

gráfica das ilustrações, falta de grelha e dificuldades na composição e interligação do 

texto com a imagem. O surgimento dos primeiros programas de edição eletrónica vêm 

revolucionar a indústria editorial, aparecendo por esta altura, a figura do coordenador 

gráfico. No entanto, a experimentação gráfica, a confusão tipográfica e a falta de espaço 

em branco dificultam a legibilidade do manual. A infografia espalha-se pelo livro e as 

ilustrações recorrem ao humor tomando características infantis. Começam mais tarde a 

notar-se melhorias significativa, no layout da página, na uniformização da linguagem 

gráfica das ilustrações e na identificação dos diferentes capítulos através de separadores. 

A letra é aumentada e a opção por um único tipo de letra parece promover a 

legibilidade. A produção de produtos multimédia portugueses sofre um grande impulso 

em 1995. Nos primeiros produtos para o ensino de ciências naturais neste ciclo de 

estudos, observámos uma incipiente exploração da linguagem gráfica digital, visível na 

falta de continuidade gráfica entre ecrãs, na falta de integração entre os conteúdos 

multimédia e no desconhecimento acerca da utilização da tipografia no meio eletrónico.  

Mais recentemente o próprio manual passa a trazer com ele um CD-ROM, desta feita 

com melhoria na qualidade da imagem, da animação e da usabilidade. A uniformidade 

gráfica é agora visível em todos os ecrãs e o sistema de navegação ajuda a encontrar o 

caminho. Para além do CD-ROM, as editoras passam a apostar nas plataformas de e- 

-learning, às quais fazem chamadas de atenção ao longo do manual escolar. Os 

designers procuraram, inicialmente, encontrar uma linguagem própria da Web que à 
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medida que o tempo passa vão explorando com mais sucesso. Concluímos assim, que é 

dada uma maior importância ao papel do designer durante a produção do manual 

escolar, em relação aos primeiros exemplos analisados, contudo o processo editorial, as 

leis do mercado e os custos limitam o trabalho do designer, deixando-lhe pouca 

liberdade para explorar o potencial criativo e pedagógico do manual. Nos materiais 

digitais vislumbra-se uma maior possibilidade de exploração e maior liberdade. No 

entanto, no processo produtivo de materiais pedagógicos as leis do mercado parecem 

falar mais alto do que as questões de aprendizagem. Urge repensar a relação designer, 

professor e aluno, de forma a que se consigam construir materiais escolares com 

valências pedagógicas significativas, onde cada um destes atores participe ativamente 

na sua construção. Consideramos que o desenvolvimento de um manual escolar que seja 

um produto integrado, onde os elementos analógicos e digitais não sejam uma repetição 

um do outro, mas que se interliguem, criando um produto fortemente pedagógico, vá de 

encontro à nova geração de aprendizes. Esta necessidade de interligação entre o 

elemento analógico – o manual – e os elementos virtuais vislumbra a utilização de um 

novo media: a Realidade Aumentada.  

Refletindo em torno do uso deste suporte podemos concluir que ele se afigura 

bastante atrativo para o designer, na medida em que a sua intervenção transformará a 

tecnologia num meio, e permitirá o desenvolvimento de novos paradigmas estéticos. 

Qualquer designer poderá tornar-se hoje, um pioneiro no desenvolvimento de uma nova 

linguagem para a Realidade Aumentada. Revendo a análise que fizemos em relação aos 

meios de comunicação, à sua linguagem estética, ao seu ciclo de aplicação e às 

mudanças percetivas e conceptuais a que induzem o ser humano, pôde concluir-se que o 

design terá um impacto profundo na Realidade Aumentada e consequentemente na 

natureza das mudanças perceptuais que este meio determinará. 

Perante o estádio de desenvolvimento do meio, circunscrevemos já algumas das suas 

características, dentro do vocabulário do design, nomeadamente: a personalização e 

contextualização dos conteúdos; a linguagem gráfica pouco coerente; a perspetiva única 

que o utilizador assume e que interfere na forma de visualização; o meio como veículo 

da experimentação; a realidade é parte integrante da interface que se assume na maior 

parte dos casos como transparente e intuitiva; a utilização de elementos gráficos com 

transparência amplificam a visão do mundo real. 
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A reflexão acerca do trabalho projetual dentro do escopo da Realidade Aumentada, 

levou-nos também a identificar questões, que os projetos neste meio implicam, nomea-

damente: um conhecimento interdisciplinar; um conhecimento e definição das tecnolo-

gias a utilizar; um estabelecimento de limites temporais de utilização; a reinvenção da 

relação texto-imagem e som-movimento; a utilização de elementos visuais preparados 

para as mudanças do meio ambiente; a sincronização com vários dispositivos; a 

inclusão de instruções de utilização; a utilização de uma abordagem hiper-responsiva;  

Concluímos, de acordo com estas considerações, que estamos perante um designer 

mais completo, que deve compreender e manipular novos conceitos, conhecimentos e 

tecnologias, abraçando a volubilidade atual do meio e encarando-a como, uma mais 

valia.  

Agora, que estão estabelecidas as conclusões teóricas das três pedras basilares deste 

trabalho, aferimos as perguntas centrais de investigação que levantámos e que relem-

bramos:  

PC1. Conteúdos e interfaces distintos em Realidade Aumentada têm impactos 

diferentes na perceção da compreensão, inovação, satisfação, indução emocional e 

compreensão dos alunos? 

PC2. Os sistemas de Realidade Aumentada aplicados ao ensino podem melhorar a 

aprendizagem e ter impactos diferentes na perceção da compreensão, inovação, 

satisfação, indução emocional e compreensão dos alunos em comparação com outros 

tipos de sistemas ou em situações em que o design e o designer estiveram envolvidos no 

seu desenvolvimento?  

A resposta à primeira questão central é que efetivamente conteúdos e interfaces 

distintos em Realidade Aumentada têm impactos diferentes na perceção da 

compreensão, inovação, satisfação, indução emocional e compreensão dos alunos. 

Vejamos de forma descritiva as conclusões a que chegámos: 

 

Interfaces em Realidade Aumentada 

No que diz respeito às interfaces elas podem ser agrupadas em interfaces tangíveis, 

interfaces colaborativas, interfaces híbridas e interfaces multimodais. Em 2005, Swan e 

Gabbard analisaram duzentos e sessenta e seis artigos relacionados com Realidade 

Aumentada de onde identificaram uma percentagem de apenas 14% de artigos onde a 
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interface era o principal tema. Hoje a interface adquiriu um novo estatuto neste tipo de 

sistemas, o que impele a criação de mais estudos experimentais, no sentido de se esta-

belecerem características e análises comparativas. Indo de encontro a esta necessidade, 

procurámos neste trabalho, analisar a imagem gráfica dos marcadores, as interfaces 

tangíveis e as interfaces colaborativas. 

A resposta à primeira pergunta secundária de investigação insere-se no domínio da 

interface (A imagem gráfica do elemento físico que estabelece a ligação com o mundo 

virtual – marcador – provoca alterações na perceção da compreensão, inovação, 

satisfação, indução emocional e compreensão dos alunos?). Como designers 

questionamos qual o tipo de marcador (fiducial ou de imagem) que devemos utilizar 

num projeto em contexto educativo, de forma a diminuir o esforço cognitivo, a facilitar 

a legibilidade, a aumentar a motivação, a aumentar a usabilidade, a trabalhar novas 

potencialidades editoriais e a extrapolar os objetos reais. As conclusões do nosso estudo 

indicam que os marcadores de reconhecimento de imagens naturais provocam um alto 

índice de perceção da compreensão, inovação/adequação/expectativa e melhoram a 

compreensão. De acordo com os resultados, esta é a forma mais adequada de utilizar 

marcadores em projetos de Realidade Aumentada para o ensino, nomeadamente em 

livros aumentados.  

Analisámos ainda o tipo de interfaces mais adequadas para o ensino, a resposta à 

segunda pergunta de investigação (O uso de interfaces tangíveis - TUI ou interfaces 

gráficas - GUI em aplicações de Realidade Aumentada provoca diferentes graus de 

perceção da compreensão, inovação, satisfação, indução emocional e compreensão dos 

alunos?) é positiva. As interfaces tangíveis tiveram uma boa recetividade por parte dos 

alunos, revelando impacto na perceção da compreensão, inovação/adequação/expec-

tativa. Os alunos demonstraram, ainda, sentir-se mais satisfeitos com este tipo de 

interfaces, que provocaram inclusivamente emoções positivas nos utilizadores, em 

comparação com as GUI. As TUI não demonstram ter impacto na compreensão da 

matéria, mas a valorização dos restantes fatores pelos alunos, indica que são apropriadas 

para este tipo de projetos. 

Investigámos também a colaboração em ambientes de Realidade Aumentada para o 

ensino. A pergunta de investigação que colocámos (A utilização de modelos cola-

borativos ou modelos individuais de aprendizagem em aplicações de Realidade 
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Aumentada modifica a forma de avaliação provocando alterações na perceção da 

compreensão, inovação, satisfação, indução emocional e compreensão dos alunos?) dá 

origem às seguintes conclusões: a interface colaborativa é considerada inovadora, 

adequada ao meio e vai de encontro às expectativas dos alunos. Esta constatação 

sublinha a sua potencialidade, contudo, a sua influência na satisfação, na perceção da 

compreensão, na indução emocional e na compreensão não é significativa. Os 

resultados indicam que o uso de ambientes colaborativos em Realidade Aumentada por 

si só não vai aumentar a compreensão dos alunos. No entanto, na componente do estudo 

de caso o modelo colaborativo ajudou os alunos a descobrirem mais rapidamente as 

respostas corretas, pelo que este modelo pode ser indicado em situações de pergunta-

resposta 

Em relação à interface, a análise bibliográfica permitiu-nos ainda concluir que as 

interfaces híbridas e multimodais, admitem novas potencialidades e formas de interação 

que se afiguram mais intuitivas e próximas da linguagem humana. Acreditamos que 

estas características irão induzir à exploração deste tipo de interfaces por designers e 

investigadores. 

 

Conteúdos em Realidade Aumentada e o seu impacto nos alunos 

Ao nível dos conteúdos consideramos que eles devem ser divididos em conteúdos 

visuais estáticos, conteúdos visuais em movimento e conteúdos que afectam os restantes 

sentidos. Os conteúdos visuais estáticos, a duas ou três dimensões, incluem os objetos 

tridimensionais, as imagens e o texto. Os conteúdos visuais em movimento, a duas ou 

três dimensões, incluem as animações e o vídeo. O outro conjunto de conteúdos apelam 

aos sentidos da audição, do tato, do olfato e do gosto. A característica mais importante 

dos conteúdos em Realidade Aumentada é a contextualização. Esta característica foi 

discutida no capítulo 4 deste trabalho, concluindo-se que ela é uma enorme vantagem 

numa conjuntura educativa, uma vez que, promove a aprendizagem pela experiência 

contextual.  

Os objetos tridimensionais são o conteúdo por excelência dos sistemas de Realidade 

Aumentada, daí que a quarta pergunta secundária de investigação remete para este tipo 

de conteúdo (A introdução de conteúdo tridimensional em aplicações de Realidade 

Aumentada gera diferentes perceções da compreensão, diferentes perceções de 
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inovação, diferentes níveis de satisfação, experiência emocional e compreensão dos 

alunos em comparação com o uso de vídeo nestas aplicações?). Os objetos 

tridimensionais têm sido debatidos em contexto educativo, alguns autores afirmam que 

a sua vantagem pedagógica é semelhante aos conteúdos bidimensionais, não se 

justificando a sua inclusão em ambientes educativos (Huk & Floto, 2003; Huk, 2006). 

Outros estudos, no entanto, comprovam a vantagem do uso deste objeto através da 

melhoria da motivação, do interesse e da compreensão dos alunos (Bamford, 2011; Ferk 

et al., 2003; Korakakis et. al., 2009). Os resultados que obtivemos no nosso estudo 

corroboram os últimos autores que referimos. O conteúdo tridimensional em detrimento 

do conteúdo vídeo em Realidade Aumentada, provoca uma maior perceção da 

compreensão, os alunos sentem-se mais satisfeitos com este tipo de conteúdo e isso é 

notório também na sua resposta emocional positiva. Os alunos demonstraram-se 

interessados e com curiosidade em relação a este conteúdo. Embora, não haja diferenças 

significativas entre grupos ao nível da compreensão, indicando que o uso de conteúdos 

em vídeo, ou conteúdos em três dimensões levam a médias de compreensão 

semelhantes. Os impactos observados nos restantes itens, incitam à utilização de 

conteúdos em três dimensões para alunos do 2º ciclo. O uso deste tipo de conteúdos 

motiva os alunos, estimulando-os a passarem mais tempo na aplicação, o que 

possivelmente poderá melhorar os seus níveis de compreensão. 

Em relação aos conteúdos animados, a investigação aponta para resultados diversos. 

Estudos desenvolvidos por Rieber (1990), Park e Gittelman (1992), Zavotka (1987) 

Boucheix e Schneider (2008), mencionam uma melhoria da compreensão através deste 

conteúdo. Outros estudos, por seu lado, (Ainsworth, 2008; Rieber, 1989; Rieber et al., 

1990; Price, 2002; Tversky et al., 2002) indicam dificuldades de interpretação e 

perceção deste conteúdo. A diversidade de resultados e a necessidade do esclarecimento 

do uso da animação em sistemas de Realidade Aumentada, incitou à pergunta 

secundária de investigação número cinco (O uso de elementos tridimensionais 

animados gera modificações na avaliação destes conteúdos provocando alterações na 

perceção da compreensão, inovação, satisfação, indução emocional e na compreensão 

do aluno?). Os nossos resultados indicam que o conteúdo tridimensional animado induz 

a uma maior perceção da compreensão e interesse, sendo que efetivamente os alunos 

compreendem melhor com este tipo de conteúdos em detrimento dos conteúdos 
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tridimensionais estáticos. No caso dos sistemas de Realidade Aumentada podemos 

afirmar que a animação pode ser utilizada bidimensionalmente ou tridimensionalmente. 

As singularidades deste novo meio que é a Realidade Aumentada implicam um novo 

olhar sobre os tipos de conteúdos que se podem disponibilizar e quais as formas de os 

utilizar. Para além dos estudos quase experimentais e do estudo de caso, a análise 

bibliográfica permitiu-nos ainda concluir nesta investigação, que o conteúdo texto em 

Realidade Aumentada, pode ser utilizado tanto no domínio do mundo físico, como no 

domínio do mundo virtual. No mundo físico ele é utilizado como parte integrante dos 

objetos, como por exemplo acontece num livro aumentado. No domínio virtual, o texto 

assume um cariz informativo ou descritivo, devendo utilizar-se textos curtos, retângulos 

brancos sob o texto aumentando a legibilidade, manter o texto estático.  

No caso da imagem, num sistema de Realidade Aumentada ela pode ser utilizada 

como marcador ou como elemento virtual assumindo aqui três variantes: a) imagem 

como conteúdo; b) imagem e ambiente real juntos formam a mensagem visual; c) 

imagem como textura. Os tipos de imagens mais comuns nestes sistemas são as 

fotografias e a ilustração (em todas as suas vertentes), tal como em qualquer outro meio 

é necessário a definição da função do conteúdo para escolher o tipo de imagem mais 

adequada. No contexto educativo, a fotografia pode ser adequada para confirmar a 

validade de uma determinada ocorrência, caso das fotografias históricas. A ilustração 

pode ser indicada para explicar a função de determinados mecanismos ou para indicar 

as características de determinados espécimes. Na ilustração omitem-se detalhes 

desnecessários e representam-se as características reveladoras.  

No caso do conteúdo vídeo, e apesar dos resultados negativos que obtivemos no 

nosso estudo, o seu uso pode justificar-se pela necessidade de uma explicação mais 

complexa e extensa de determinada situação e nesse sentido, consideramos que ele não 

deve ser utilizado como uma unidade lógica isolada, mas sim de forma integrada com os 

restantes conteúdos e interfaces.  

Em relação aos conteúdos que apelam aos restantes sentidos o som é para já o mais 

utilizado. Embora haja muitas expectativas em relação aos conteúdos que apelam aos 

sentidos do tato, do olfato e do cheiro, as dificuldades tecnológicas para a sua 

implementação são ainda muito elevadas. Estes conteúdos estão todavia sempre 
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presentes no ambiente real dos sistemas que utilizamos. Em ambientes circunscritos o 

designer deve tentar controlar estes conteúdos para melhorar a experiência do utilizador. 

 

Reações e dificuldades 

Através do estudo de caso observámos as principais reações dos alunos às 

experiências e as suas dificuldades. Os alunos reagiram com um elevado grau de 

motivação e interesse patente nas suas expressões “Se fosse sempre assim já podia vir a 

correr para a escola!”, “Se as aulas fossem assim era maravilhoso!”. A sua capacidade 

de interação revelou-se intuitiva, corroborando a sua proficiência e o seu à-vontade a 

trabalhar com as novas tecnologias. Em relação às suas necessidades, parece-nos que 

graus mais elevados de interatividade e interfaces mais próximas da linguagem humana, 

como as interfaces gestuais, podem ir de encontro às expectativas dos alunos. Os dados 

indicam ainda, que os alunos permanecem mais tempo na aplicação quando esta integra 

marcadores de imagem natural, interface tangível e conteúdo tridimensional animado, 

levando-nos a concluir que estes itens promovem o sentido de observação e a explora-

ção.  

As maiores dificuldades encontradas dizem respeito às dificuldades de visualização 

do objeto virtual sobre o marcador fiducial, ao manuseamento dos marcadores de folhas 

A4 soltas devido à dobragem do papel, à ocultação do marcador com as mãos e ao 

tamanho demasiado grande dos marcadores. 

 

Proposta de princípios de design para projetos de Realidade Aumentada no ensino 

A escolha da Realidade Aumentada como suporte para um modelo de aprendizagem, 

obriga o designer à tomada de um conjunto de decisões complexas acerca do tipo de 

dispositivos, interfaces e conteúdos a utilizar. Em outros meios, estas escolhas e deci-

sões são apoiadas por diversos estudos ligados às perceção visual e à usabilidade, no 

entanto, esse não é o caso da Realidade Aumentada. Neste sentido e como consequência 

natural da presente investigação, parece lógico avançar com um conjunto de princípios 

baseados nos resultados obtidos. São eles: 

Personalização 

O designer deve trabalhar com os atores envolvidos no processo de aprendizagem 

encarando-os como aliados e obedecendo às suas necessidades na construção de 
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modelos. O sistema deve poder ser configurado por cada aluno, ou professor, 

personalizando não só o sistema mas os próprios objetos físicos, por exemplo o manual 

escolar e os marcadores.  

Contextualização 

 O designer deve explorar a potencialidade do contexto aquando do desenvolvimento 

dos sistemas de Realidade Aumentada para o ensino. Deve analisar minuciosamente as 

possibilidades desta contextualização na integração dos conteúdos digitais, com os 

conteúdos reais. 

 Experiência do utilizador, interatividade, criatividade, usabilidade 

Em aplicações de Realidade Aumentada para o ensino estas quatro características são 

fundamentais para o designer e devem ser cuidadosamente consideradas a cada passo do 

projeto. Devem utilizar-se marcadores de imagem natural em detrimento dos 

marcadores fiduciais, para facilitar a legibilidade e potenciar a criatividade dos objetos 

reais, sem que estes fiquem irremediavelmente ligados aos conteúdos virtuais. Devem 

criar-se camadas de informação que tragam benefícios para o utilizador em termos 

percetivos, ou seja, a informação do objeto real e do objeto virtual não deve ser a 

mesma, o objeto real deve ter um conjunto de informações que mais tarde são 

amplificadas com recurso aos conteúdos aumentados. Devem utilizar-se conteúdos 

tridimensionais animados sempre que possível e interfaces tangíveis. A interface deve 

ser individual se procurarmos a exploração do objeto virtual e deve ser colaborativa em 

situações de pergunta-resposta. Os textos devem ser curtos e devem conter um 

rectângulo branco para facilitar a legibilidade. O sistema deve ainda incluir instruções 

no objeto físico e no mundo virtual e deve ter indicações acerca da localização dos 

objetos virtuais. Caso o designer queira fortalecer o primeiro princípio da 

personalização, podem ser criados elementos destacáveis (por exemplo autocolantes) 

que permitam ao aluno ou ao professor, indicar por si, os objetos, ou elementos que 

devem ser aumentados e coloca-los no suporte que mais lhes agradar.  

Abordagem hiper-responsiva 

 As aplicações de Realidade Aumentada no ensino devem adaptar-se sempre que 

possível, a diversos dispositivos, elementos físicos, elementos temporais, fatores de 

proximidade, distância, orientação e posição.  
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Transparência 

Sempre que possível utilizar uma interface transparente, neste sentido podemos 

afirmar que as interfaces tangíveis são bastante intuitivas uma vez que recorrem aos 

objetos do quotidiano. Os conteúdos devem permitir a visualização do mundo real daí 

que o uso da transparência nestes elementos seja uma boa opção.  

 

Reações ao protótipo 

A resposta à segunda questão central (Os sistemas de Realidade Aumentada 

aplicados ao ensino podem melhorar a aprendizagem e ter impactos diferentes na 

perceção da compreensão, inovação, satisfação, indução emocional e compreensão dos 

alunos em comparação com outros tipos de sistemas ou em situações em que o design e 

o designer estiveram envolvidos no seu desenvolvimento?) é positiva em todos os 

domínios. Conclui-se que o protótipo elaborado seguindo os princípios de design acima 

descritos, provoca índices elevados de satisfação, perceção da compreensão, inovação 

e de emoções positivas. O protótipo promove ainda a compreensão e a aprendizagem 

nos alunos do 6º ano de escolaridade em detrimento do uso do manual escolar 

tradicional, dos auxiliares digitais como é o caso do CD-ROM e das aplicações de 

Realidade Aumentada onde o design é negligenciado. A utilização de Realidade 

Aumentada no ensino, seguindo os princípios de design enumerados, parece satisfazer 

as necessidades dos alunos.  

 

A nossa investigação sugere que a Realidade Aumentada pode ser potenciadora da 

componente visual, comunicativa e sensorial dos materiais escolares e das imagens nele 

contidas. Nas palavras de Dondis “expandir a capacidade de ver, significa expandir a 

capacidade de entender uma mensagem visual” (Dondis,1997, p.13), contudo, apesar da 

Realidade Aumentada permitir a criação de novas camadas de informação, por si só, 

isso não é garantia de um melhor entendimento. A compreensão da mensagem visual 

em projetos de Realidade Aumentada terá resultados mais efetivos se balizada pelo 

campo do design. O nosso trabalho sugere que através do design, a Realidade 

Aumentada vai ser mais acessível e significativa para o ser humano, e que a exploração 

dos conteúdos e das interfaces adequadas, pode melhorar muito a sua capacidade 
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pedagógica. Consideramos que um entendimento profundo do triângulo design/edu-

cação/ Realidade Aumentada faz cada vez mais sentido.  

 

As interfaces, os conteúdos e o público-alvo que aqui estudámos permitem a outros 

investigadores partir deste trabalho para abranger novos públicos, faixas etárias e anos 

escolares. São necessários mais trabalhos transversais nestes três domínios, que explo-

rem novas interfaces, como as interfaces multimodais e as interfaces híbridas, 

analisando e identificando o seu impacto em contexto educativo. Também se reconhece 

necessária a análise minuciosa de mais tipos de conteúdos, nomeadamente, os conteú-

dos que apelam à audição, ao tato, ao olfato e ao gosto. Os princípios de design que aqui 

descrevemos, convidam a novos ajustes por parte de novos investigadores, à medida da 

evolução do meio e dos hábitos de utilização dos alunos. Estudámos também neste 

trabalho, várias áreas onde a Realidade Aumentada tem sido utilizada. Deste modo, 

outros estudos podem convocar esta metodologia para a investigação do design de 

sistemas de Realidade Aumentada noutros domínios do conhecimento. As indicações 

acima descritas constituem pistas para futuras investigações que facilmente podem ser 

multiplicadas. Como verificámos faltam ainda investigações transversais que procurem 

estabelecer redes de sentido entre o design, a educação e a Realidade Aumentada.  

Finalizamos este trabalho com a sensação de dever cumprido e a esperança de que 

tenhamos contribuído com um primeiro passo, numa área da investigação em design 

onde pouco tem sido feito. 
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Anexos 
 

Preâmbulo 
 

Os anexos aqui apresentados são constituídos por textos, documentos, imagens, 

formulários e explicações detalhadas que ajudarão a ilustrar a profundidade do trabalho 

de investigação elaborado e a complementar a tese. 

Este preâmbulo surge como forma de auxiliar a consulta dos anexos ajudando 

simultaneamente a identificar o seu círculo contextual. Assim sendo, o anexo um surge 

para complementar o resumo elaborado no capítulo nove sobre as seis estratégias para a 

investigação com metodologias mistas descrito por Mason (2006), a transcrição do texto 

é aqui colocada para melhor esclarecer o leitor. 

O anexo dois é composto pela autorização pedida às escolas e encarregados de 

educação na 1º fase desta investigação, a chamada a este anexo é elaborada no capítulo 

nove tal como acontece com os restantes anexos, onde é descrito o desenho da 

investigação e os procedimentos. O anexo três contempla a primeira parte do questioná-

rio, o anexo quatro os pré testes, o anexo cinco a segunda parte do questionário e o 

anexo seis os pós-teste, tudo isto relacionado com a primeira fase de investigação. No 

anexo sete explica-se detalhadamente, a elaboração das aplicações em Realidade 

Aumentada para a primeira fase de investigação. O anexo oito e nove contêm documen-

tos relativos ao estudo de caso, nomeadamente a grelha de observação e o guião das 

entrevistas.  

Os anexos seguintes dizem respeito ao teste do protótipo, ou seja, à segunda fase de 

investigação. No anexo dez apresenta-se a autorização pedida à escola e aos encarrega-

dos de educação. No anexo onze encontramos a primeira parte do questionário  e no 

doze os pré-testes da 2ª fase de investigação. No anexo treze a segunda parte dos 

questionários e no catorze os pós-testes. Por fim no anexo quinze encontramos uma 

explicação imagética detalhada da elaboração do protótipo.  
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Anexo 1 –  Seis estratégias para a investigação com metodologias mistas.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

1) Objetivo: Fazer uma ilustração em detalhe de um estudo quantitativo ou dar 

suporte alargado/background a uma investigação qualitativa. Apoiada por uma 

lógica retórica, esta estratégia tem ambições modestas, já que não há uma real 

tentativa de construir uma explicação ou um diálogo multi-métodos - o Qual 

domina o Quant ou vice versa. Assim, não é muito difícil seguir esta estratégia, 

mas também não gera nada de especialmente criativo, excitante, complexo ou 

integrador e as questões serão obrigatoriamente muito limitadas.  

Veredicto: fácil de fazer, baixo risco, mas não leva muito longe. 

 

2) Objetivo: Responder a questões de investigação diferentes, que não estejam 

ligadas analiticamente. Aqui é visível uma lógica paralela onde cada parte do 

estudo tem o seu próprio design, forma de recolha, análise e explicação. Esta 

abordagem tem poucos desafios, porque embora use métodos mistos, a lógica 

subjacente não pretende ligar ou combinar as metodologias.  

Veredicto: Tem mais vantagens que a lógica retórica porque não tenta artificial-

mente abrigar diferentes abordagens numa explicação dominante, e tem um 

potencial interessante gerar novas ideias e empurrar fronteiras metodológicas, 

especialmente em projetos em fase final. 

 

3) Objetivo: Investigar diferentes partes ligadas por um todo. Aqui é já visível uma 

lógica  integrativa, onde diferentes métodos usados pela sua utilidade para 

responder a uma parte específica do problema a ser investigado porque essa 

combinação transmite melhor o todo.  

Veredicto: É difícil de fazer, requer competências muito específicas e um 

conhecimento decente sobre questões epistemológicas. Funciona muito bem 

quando há um modelo claro e consensual para integrar os dados. 

 

4) Objetivo: Combinar métodos para atingir uma medição precisa através da 

triangulação. O uso de diferentes métodos mistos para melhorar, testar ou vali-
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dar um fenómeno, com o argumento da lógica corroborativa, é uma aproximação 

redutora e simplista da versão mais integrativa descrita anteriormente, no ponto 

3. A ênfase na precisão da medição não se enquadra facilmente na natureza 

complexa e processual das muitas formas de ciência social e a ligação 

corroborativa entre diferentes métodos raramente é linear. Veredicto:  O risco 

subjacente ao uso desta estratégia é dar uma (falsa) aparência mais científica. É 

difícil de fazer (bem) e tem benefícios limitados, pois parte de uma lógica 

conservadora que não é adequada para explicar fenómenos sociais complexos.  

 

5) Objetivo: Combinar métodos para perguntar questões distintas mas intersecta-

das. Seria uma pena se concluíssemos que misturar métodos é demasiado 

problemático porque a lógica paralela não é satisfatória e porque uma lógica 

verdadeiramente corroborativa é questionável. Mas a lógica multidimensional 

inerente à estratégia da intersecção permite até que o campo da indagação e o 

próprio fenómeno em questão sejam redefinidos no processo de investigação. 

Exemplo: Numa investigação sobre vida emocional e vida pessoal, em vez de 

deixar temas como "eu interior" para os psicólogos, "construção social das emo-

ções" para os sociólogos e "regras e rituais de expressão das emoções" para os 

antropólogos - não seria muito mais interessante utilizar as diferentes questões e 

métodos para as explorar de forma coletiva? Envolveria reconhecer que no 

mundo social os fenómenos são multidimensionais, e que estas dimensões mui-

tas vezes existem de uma forma desarrumada e tensa, em vez de estarem todas 

bonitas e arrumadinhas umas com as outras, como camadas bem comportadas de 

um bolo de noiva. O argumento é que diferentes métodos e abordagens têm 

forças distintas que, se potencializadas, podem ajudar-nos a compreender a 

multi-dimensionalidade e a complexidade social.  Há um sentido de intersecção 

nesta abordagem, que envolve uma tensão criativa e um diálogo entre os diferen-

tes métodos e abordagens. Em vez de se oferecer uma explicação integrada ou 

várias explicações paralelas, é ilustrada uma explicação multimodal e dialógica 

baseada na dinâmica da relação entre mais do que uma 'forma de ver as coisas'. 

É, verdadeiramente, 'pensar fora da caixa'. 

Veredicto: Requer, da parte do investigador, reflexividade, compromisso, 
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capacidade de crítica e vontade de empurrar barreiras. É muito desafiante porque 

confronta algumas fronteiras de conhecimento, epistemologia e prática das ciên-

cias sociais. É muito difícil de fazer, mas promete significativamente aumentar e 

melhorar a explicação de fenómenos em ciência social. 

 

6) Objetivo: Combinar métodos de forma oportunista. Nesta abordagem, o 

investigador não tem controlo sobre o desenho de investigação, nem sobre o pro-

cesso e forma da análise de dados. Esta abordagem não tem lógica intrínseca, 

não é por isso que pode ter menos resultados surpreendentes. O acaso é tanto ini-

migo como amigo da investigação, como sabemos.  

Veredicto: Não sendo propriamente uma estratégia, porque não tem uma lógica 

intrínseca, esta abordagem pode oferecer oportunidades interessantes (Mason, 

2006). 
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Anexo 2 – Pedidos de autorização: Escola e encarregados de educação, 1º fase 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Covilhã, 10 de Janeiro 2013 
 

 
 
 

Exmº Sr º Diretor 
 
 
No âmbito do projeto de investigação de Doutoramento em Design pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa,  cujo tema incide sobre design, realidade aumentada e Educação, venho por este 
meio solicitar a colaboração de Vª Exª, autorizando que quatro turmas de alunos desta escola, participem 
no estudo em causa, após devida autorização dos Encarregados de Educação. 
 
Os objetivos do estudo prendem-se com a utilização de protótipos que utilizam realidade aumentada e que 
as crianças vão explorar no computador. Á posteriori será solicitado às crianças a resposta a um 
questionário. 
 
Relativamente a todos os dados recolhidos no âmbito da investigação, é garantido o princípio da 
confidencialidade dos respondentes e a sua utilização somente para o estudo em curso. 
Desde já agradeço a V. Exª toda a colaboração e atenção dispensada. 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 

________________ 
(Joana Casteleiro) 

_____________________________________________________________________ 
 

Covilhã, 27 de Maio 2013 
 
 
Exmº Sr Encarregado de Educação 
 
No âmbito do projeto de investigação de Doutoramento em Design pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa,  cujo tema incide sobre design, realidade aumentada e Educação, venho por este 
meio solicitar a colaboração de Vª Exª, autorizando que o seu educando, participe no estudo em causa. 
 
Os objetivos do estudo prendem-se com a utilização de protótipos que utilizam realidade aumentada e que 
as crianças vão explorar no computador. Á posteriori será solicitado às crianças a resposta a um 
questionário. 
 
Relativamente a todos os dados recolhidos no âmbito da investigação, é garantido o princípio da 
confidencialidade dos respondentes e a sua utilização somente para o estudo em curso. 
Desde já agradeço a V. Exª toda a colaboração e atenção dispensada. 
 
Com os melhores cumprimentos 

________________ 
(Joana Casteleiro) 

_____________________________________________________________________
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Anexo 3 – I parte do questionário, 1º fase de investigação 
_____________________________________________________________________ 
 
Questionário  
 
Universidade de Lisboa Faculdade de Belas Artes 
_____________________________________________________________________ 
 
Em primeiro lugar, OBRIGADA por colaborares neste estudo!  
Este questionário serve para estudar novas formas de trabalhar com o computador.  
Por favor, lê cada questão com calma e responde honestamente. 
_____________________________________________________________________ 
 

Parte 1 
Dados pessoais 
 
 

1. Idade: _____  
 

2. És rapaz ou rapariga? (Coloca um X no círculo) 
 

       〇        〇 
 
 

Utilização de novas tecnologias 
 
 

3. Há quanto tempo utilizas o computador? 
 
〇 Menos de 1 ano 〇 Entre 2 e 4 anos 〇 Entre 4 e 5 anos  〇 Mais de 5 anos   

 
 
4. Quanto tempo passas por dia no computador? 
 
〇 Menos de 1 hora    〇 Entre 1 a 3 horas  〇 Entre 3 a 5 horas  〇 Mais de 5 horas   
 
 
5. Quanto tempo passas por dia na internet? 
 
〇 Menos de 1 hora    〇 Entre 1 a 3 horas  〇 Entre 3 a 5 horas  〇 Mais de 5 horas   
 
 
6. Assinala todos os objetos que tens (podes assinalar vários ou nenhum). 
 
〇 Computador   〇 Wii   〇 PlayStation Portable  〇 PlayStation   
〇 Telemóvel com acesso à internet   〇 Tablet  
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7. Quando estás no computador … (podes assinalar vários) 
 
〇 Utilizas os CD´s interativos que vêm com os manuais escolares     〇 Utilizas o e-mail       
 
〇 Fazes pesquisas na internet       〇 Jogas     〇 Utilizas chats (por exemplo Messenger)  
 
〇 Vais à escola virtual                  〇 Utilizas CD´s Interativos para aprendizagem 
 
 
8. Já ouviste falar de Realidade Aumentada?:   〇 Sim    〇 Não 
 
9. Já jogaste Invizimals?:   〇 Sim    〇 Não 
 
 
__________________________________________________________________ 
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Anexo 4  – Pré-testes, 1º fase 
 
 
Tema: Sistema solar 
_____________________________________________________________________ 
 
Pré-teste 
_____________________________________________________________________ 
 
Identifica com uma cruz se as frases descritas são verdadeiras ou falsas. 

 
1. A terra gira à volta do sol.                  Verdadeiro ☐ Falso☐ 
 
2. A terra gira sobre si própria                Verdadeiro ☐	 Falso ☐ 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Tema: Fotossíntese 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Pré-teste 
_____________________________________________________________________ 
 
Identifica com uma cruz se as frases descritas são verdadeiras ou falsas. 

 
 

1.É necessário que haja oxigénio para que a fotossíntese aconteça. 
 
Verdadeiro ☐       Falso☐	 
	 
2. Liberta-se no processo de fotossíntese hidratos de carbono 
 
Verdadeiro ☐       Falso☐	 

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 5  – II parte do questionário, 1º fase de investigação. Estudos 1,2,3,4,5 
 
Estudo 1 
_____________________________________________________________________ 

Parte 2 
 
Atitude perante o produto  
 
10. Depois desta experiência, diz se concordas muito ou pouco com as afirmações. 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Acho	  que	  compreendi	  a	  matéria.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Foi	  fácil	  de	  compreender	  a	  matéria.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  matéria	  foi	  dada	  de	  forma	  clara.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Com	  estas	  imagens	  é	  fácil	  de	  aprender.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
 
11. Diz se concordas muito ou pouco com as frases. 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Foi	  fácil	  utilizar	  a	  aplicação.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Acho	  que	  esta	  nova	  forma	  de	  “ver”	  através	  
do	  computador	  é	  melhor	  do	  que	  aquela	  
que	  já	  conhecia.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Consegui	  perceber	  o	  que	  ia	  ver	  no	  ecrã	  do	  
computador	  quando	  olhei	  para	  a	  imagem	  
da	  folha.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Consegui	  perceber	  que	  esta	  imagem	  era	  
diferente	  das	  outras.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Acho	  a	  imagem	  da	  folha	  bonita.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Acho	  que	  a	  imagem	  podia	  estar	  mais	  
relacionada	  com	  as	  imagens	  do	  
computador.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Gostava	  que	  os	  livros	  da	  escola	  tivessem	  
imagens	  destas.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
 
12. Diz se concordas muito ou pouco com as frases. 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Gostava	  de	  saber	  mais	  sobre	  este	  tema.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  apresentação	  da	  matéria	  foi	  
interessante.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Gostei	  de	  utilizar	  a	  aplicação.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Gosto	  desta	  forma	  de	  utilizar	  o	  
computador	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

A	   aplicação	   aumentou	   o	   meu	   interesse	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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pelo	  tema.	  
 
 
13. Durante a experiência senti: 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Interesse	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Alegria	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Surpresa	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Vergonha	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Curiosidade	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Tristeza	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Admiração	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Medo	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
 
Estudo 2 
_____________________________________________________________________ 

Parte 2 
 
Atitude perante o produto  
 
10. Depois desta experiência, diz se concordas muito ou pouco com as afirmações. 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Acho	  que	  compreendi	  a	  matéria.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Foi	  fácil	  de	  compreender	  a	  matéria.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  matéria	  foi	  dada	  de	  forma	  clara.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Com	  estas	  imagens	  é	  fácil	  de	  aprender.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
11. Diz se concordas muito ou pouco com as frases. 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Foi	  fácil	  utilizar	  a	  aplicação.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Acho	  que	  esta	  nova	  forma	  de	  “ver”	  através	  
do	  computador	  é	  melhor	  do	  que	  aquela	  
que	  já	  conhecia.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
12. Diz se concordas muito ou pouco com as frases. 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Gostava	  de	  saber	  mais	  sobre	  este	  tema.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  apresentação	  da	  matéria	  foi	  
interessante.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Gostei	  de	  utilizar	  a	  aplicação	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Gosto	  desta	  forma	  utilizar	  o	  computador.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  aplicação	  aumentou	  o	  meu	  interesse	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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pelo	  tema.	  
Gostei	  do	  facto	  do	  computador	  ter	  
entendido	  as	  ordens	  dos	  marcadores	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Foi	  complicado	  segurar	  o	  marcador	  e	  o	  
rato	  ao	  mesmo	  tempo	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
 
13. Durante a experiência senti: 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Interesse	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Alegria	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Surpresa	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Vergonha	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Curiosidade	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Tristeza	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Admiração	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Medo	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
Estudo 3 
_____________________________________________________________________ 

Parte 2 
 
Atitude perante o produto  
10. Diz se concordas muito ou pouco com as frases. 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Acho	  que	  compreendi	  a	  matéria.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Foi	  fácil	  de	  compreender	  a	  matéria.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  matéria	  foi	  dada	  de	  forma	  clara.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Com	  estas	  imagens	  é	  fácil	  de	  aprender.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Acho	  que	  aprendo	  melhor	  se	  jogar	  o	  jogo	  
sozinho	  /	  acompanhado.	  1	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
11. Depois desta experiência, diz se concordas muito ou pouco com as afirmações. 
  
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Foi	  fácil	  utilizar	  a	  aplicação.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Acho	  que	  esta	  nova	  forma	  de	  “ver”	  através	  
do	  computador	  é	  melhor	  do	  que	  aquela	  que	  
já	  conhecia.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Gosto	  mais	  de	  utilizar	  estes	  jogos	  sozinho/	  
acompanhado.	  *	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
12. Diz se concordas muito ou pouco com as frases. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Os alunos que utilizaram a aplicação individualmente tinham a afirmação “Acho que aprendo melhor se jogar o jogo sozinho” os 
alunos que utilizaram a aplicação em grupo tinham a afirmação “Acho que aprendo melhor se jogar o jogo acompanhado”	  
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	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Gostava	  de	  saber	  mais	  sobre	  este	  tema.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  apresentação	  da	  matéria	  foi	  interessante.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Gostei	  de	  utilizar	  a	  aplicação.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Gosto	  desta	  forma	  de	  utilizar	  o	  computador.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  aplicação	  aumentou	  o	  meu	  interesse	  pelo	  
tema.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
13. Durante a experiência senti: 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Interesse	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Alegria	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Surpresa	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Vergonha	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Curiosidade	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Tristeza	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Admiração	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Medo	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 
 
Estudo 4 
_____________________________________________________________________ 

Parte 2 
 
Atitude perante o produto  
 
10. Depois desta experiência, diz se concordas muito ou pouco com as afirmações. 
  
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Acho	  que	  compreendi	  a	  matéria.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Foi	  fácil	  de	  compreender	  a	  matéria.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  matéria	  foi	  dada	  de	  forma	  clara.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Com	  estas	  imagens	  é	  fácil	  de	  aprender.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
O	  objeto	  virtual	  ajuda	  a	  perceber	  melhor	  a	  
matéria.	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

A	  forma	  como	  o	  sol,	  a	  lua	  e	  a	  terra	  são	  
mostradas	  ajuda	  a	  compreender	  a	  sua	  
movimentação.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
11. Diz se concordas muito ou pouco com as frases. 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Foi	  fácil	  utilizar	  a	  aplicação.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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Acho	  que	  esta	  nova	  forma	  de	  “ver”	  através	  
do	  computador	  é	  melhor	  do	  que	  aquela	  que	  
já	  conhecia.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
12. Diz se concordas muito ou pouco com as frases. 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Gostava	  de	  saber	  mais	  sobre	  este	  tema.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  apresentação	  da	  matéria	  foi	  interessante.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Gostei	  de	  utilizar	  a	  aplicação.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Gosto	  desta	  forma	  de	  utilizar	  o	  computador	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  aplicação	  aumentou	  o	  meu	  interesse	  pelo	  
tema.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
13. Durante a experiência senti: 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Interesse	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Alegria	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Surpresa	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Vergonha	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Curiosidade	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Tristeza	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Admiração	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Medo	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 
Estudo 5 
_____________________________________________________________________ 

Parte 2 
 
Atitude perante o produto  
 
10. Depois desta experiência, diz se concordas muito ou pouco com as afirmações. 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Acho	  que	  compreendi	  a	  matéria.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Foi	  fácil	  de	  compreender	  a	  matéria.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  matéria	  foi	  dada	  de	  forma	  clara.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  forma	  como	  o	  sol,	  a	  lua	  e	  a	  terra	  são	  
mostradas	  ajuda	  a	  compreender	  a	  sua	  
movimentação.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
 
11. Diz se concordas muito ou pouco com as frases. 
 
  
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
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Foi	  fácil	  utilizar	  a	  aplicação.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Acho	  que	  esta	  nova	  forma	  de	  “ver”	  através	  
do	  computador	  é	  melhor	  do	  que	  aquela	  que	  
já	  conhecia.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
 
12. Diz se concordas muito ou pouco com as frases. 
 
	   pouco	   	   muito	  
Gostava	  de	  saber	  mais	  sobre	  este	  tema.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  apresentação	  da	  matéria	  foi	  interessante.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Gostei	  de	  utilizar	  a	  aplicação.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Gosto	  desta	  forma	  de	  utilizar	  o	  computador.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  aplicação	  aumentou	  o	  meu	  interesse	  pelo	  
tema.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
 
13. Durante a experiência senti:  
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Interesse	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Alegria	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Surpresa	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Vergonha	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Curiosidade	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Tristeza	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Admiração	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Medo	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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Anexo 6  – Pós-testes, 1º fase de investigação. 
 
 
Tema: Sistema Solar 
_____________________________________________________________________ 
 
Pós-teste 
_____________________________________________________________________ 
 
Identifica com uma cruz se as frases descritas são verdadeiras ou falsas. 

 
 
1. A Lua gira à volta da terra.                Verdadeiro ☐ Falso☐ 
 
2. O sol gira à volta da terra.                  Verdadeiro ☐	 Falso ☐ 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Tema: Fotossíntese 
____________________________________________________________________ 
 
Pós-teste 
_____________________________________________________________________ 
 
Identifica com uma cruz se as frases descritas são verdadeiras ou falsas. 

 
 
1. É necessário que haja água para que a fotossíntese aconteça.              

 
Verdadeiro ☐ Falso☐ 
 
2. Liberta-se no processo de fotossíntese dióxido de carbono. 
 
Verdadeiro ☐       Falso☐	 

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 7 – Explicação imagética detalhada do desenvolvimento das aplicações, 1º fase 
de investigação 
 
 
> Fluxograma do site HTML que agrupa as cinco experiências 
 

 
 
 
> Tipografia utilizada 
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> Estudos da interface para agrupar as cinco experiências 
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> Estudos das gráficos para as diversas temáticas 
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> Interface final 
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> Teste dos marcadores 
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> Marcadores finais  
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> Modelos em 3D  
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> Texturas 
 

 
 
> Vídeo 
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> Imagens das aplicações  
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Anexo 8 – Grelha de observação, 1º fase da investigação 
 
 

Atitudes	  e	  ações	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	  

Sorrir	  ao	  observar	  o	  
objeto	  virtual	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Querer	  ser	  o	  
primeiro	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Rodar	  o	  marcador	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Aproximar	  o	  
marcador	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Afastar	  o	  marcador	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
No	  final	  encolher	  os	  
ombros	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

No	  final	  expressar	  
interesse	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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Anexo 9 – Guião de entrevista coletiva, 1º fase de investigação. 
 
 
Finalidade:  

• Registar a opinião dos alunos acerca das experiências de RA que tinham 

utilizado; 

• Compreender as preferências dos alunos; 

• Identificar sugestões dos alunos em relação à tecnologia; 

• Perceber as dúvidas dos alunos. 

 
 

Blocos Objetivos Orientações para perguntar 

 
Bloco A 

 
Motivar os participantes 

 
- Identificar objetivos e razões da entrevista  
- Reforçar a importância da colaboração dos   
  participantes 

 
Bloco B 

 
Identificação da opinião dos 
alunos acerca da experiência 
de Realidade Aumentada que 
levaram a cabo. 
Identificação das preferências 
dos alunos 

 
- Reações à experiência 
- Satisfação com a experiência  
- Facilidade de aprendizagem 
- Preferências em relação aos estudos 

 
Bloco C 

 
Identificação das sugestões e 
dúvidas  

 
- Sugestões para estas aplicações 
- Preocupações e dúvidas 

 
Bloco D 

 
- Agradecimento 

 
- Garantir um futuro acesso aos resultados  
- Agradecer a participação 
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Anexo 10 – Pedidos de autorização: Escola e encarregados de educação, 2º fase 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Covilhã,  8 de Janeiro 2014 
 

 
 
 

Exmº Sr º Diretor 
 
 
No âmbito do projeto de investigação de Doutoramento em Design pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa,  cujo tema incide sobre design, realidade aumentada e Educação, venho por este 
meio solicitar a colaboração de Vª Exª, autorizando que quatro turmas de alunos desta escola, participem 
no estudo em causa, após devida autorização dos Encarregados de Educação. 
 
Os objetivos do estudo prendem-se com a utilização de protótipos que utilizam realidade aumentada e que 
as crianças vão explorar no computador. Á posteriori será solicitado às crianças a resposta a um 
questionário. 
 
Relativamente a todos os dados recolhidos no âmbito da investigação, é garantido o princípio da 
confidencialidade dos respondentes e a sua utilização somente para o estudo em curso. 
Desde já agradeço a V. Exª toda a colaboração e atenção dispensada. 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 

________________ 
(Joana Casteleiro) 

_____________________________________________________________________ 
 

Covilhã, 26 de Maio 2014 
 
 
Exmº Sr Encarregado de Educação 
 
No âmbito do projeto de investigação de Doutoramento em Design pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa,  cujo tema incide sobre design, realidade aumentada e Educação, venho por este 
meio solicitar a colaboração de Vª Exª, autorizando que o seu educando, participe no estudo em causa. 
 
Os objetivos do estudo prendem-se com a utilização de protótipos que utilizam realidade aumentada e que 
as crianças vão explorar no computador. Á posteriori será solicitado às crianças a resposta a um 
questionário. 
 
Relativamente a todos os dados recolhidos no âmbito da investigação, é garantido o princípio da 
confidencialidade dos respondentes e a sua utilização somente para o estudo em curso. 
Desde já agradeço a V. Exª toda a colaboração e atenção dispensada. 
 
Com os melhores cumprimentos 

________________ 
(Joana Casteleiro) 

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 11 – I parte do questionário, 2º fase de investigação 
 
 
Questionário _ 2º fase 
 
Universidade de Lisboa Faculdade de Belas Artes 
_____________________________________________________________________ 
 
Em primeiro lugar, OBRIGADA por colaborares neste estudo!  
Este questionário serve para estudar novas formas de trabalhar com o computador.  
Por favor, lê cada questão com calma e responde honestamente. 
_____________________________________________________________________ 
 

Parte 1 
Dados pessoais 
 
 

1. Idade: _____  
 

2. És rapaz ou rapariga? (Coloca um X no círculo) 
 

       〇        〇 
 
 

Utilização de novas tecnologias 
 
 

3. Há quanto tempo utilizas o computador? 
 
〇 Menos de 1 ano 〇 Entre 2 e 4 anos 〇 Entre 4 e 5 anos  〇 Mais de 5 anos   

 
 
4. Quanto tempo passas por dia no computador? 
 
〇 Menos de 1 hora    〇 Entre 1 a 3 horas  〇 Entre 3 a 5 horas  〇 Mais de 5 horas   

 
 

5. Já ouviste falar de Realidade Aumentada?:   〇 Sim    〇 Não 
 
 
6. Já jogaste Invizimals?:   〇 Sim    〇 Não 
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Anexo 12  – Pré-testes, 2º fase de investigação 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Pré-Teste 
 
 

7. Qual a função das hemácias ou glóbulos vermelhos? (assinala com uma  cruz 
a  hipótese correta) 
 
A: Defendem o organismo  ☐ 
B: Coagulam o sangue  ☐ 
C: Transportam oxigénio e outros gases ☐ 
D: Transportam substâncias e células sanguíneas ☐ 

 
 
8. Qual o nome do músculo que forma o coração? 
_________________________________________________________________	  
 
 
9. Identifica com uma cruz se a frase descrita é verdadeira ou falsa. 
 
“O sangue arterial circula na metade direita do coração” 

 
Verdadeiro ☐       Falso☐	 

 
 

10. Descreve a grande circulação ou circulação sistémica. 
_________________________________________________________________	  
 
_________________________________________________________________	  
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________	  
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Anexo 13  – II parte do questionário, 2º fase de investigação 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Parte 2 
 
Atitude perante o produto  
 
11. Depois desta experiência, diz se concordas muito ou pouco com as afirmações.	   
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Acho	  que	  compreendi	  a	  matéria.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Foi	  fácil	  de	  compreender	  a	  matéria.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  matéria	  foi	  dada	  de	  forma	  clara.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
As	  imagens	  ajudam	  a	  compreender	  a	  
matéria.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
12. Diz se concordas muito ou pouco com as frases. 
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Foi	  fácil	  utilizar	  (livro	  /	  CD	  /	  Realidade	  
Aumentada)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Acho	  que	  esta	  nova	  forma	  de	  “ver”	  as	  
imagens	  é	  melhor	  do	  que	  aquela	  que	  já	  
conhecia.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Esta	  forma	  de	  dar	  a	  matéria	  é	  inovadora	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

A	  matéria	  foi	  produzida	  de	  forma	  adequada	  
ao	  meio	  (sala	  de	  aula	  ou	  computador)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

As	  imagens	  são	  inovadoras	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
13. Diz se concordas muito ou pouco com as frases.  
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Gostava	  de	  saber	  mais	  sobre	  este	  tema.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  apresentação	  da	  matéria	  foi	  interessante.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Gostei	  de	  aprender	  desta	  forma.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  forma	  de	  dar	  a	  matéria	  aumentou	  o	  meu	  
interesse	  pelo	  tema.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
14. Durante a experiência senti:  
 
	   pouco	   	   muito	  
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Interesse	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Alegria	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Surpresa	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Vergonha	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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Curiosidade	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Tristeza	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Admiração	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Medo	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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Anexo 14 – Pós-testes, 2º fase de investigação 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
Pós-Teste 
 
 

15. Qual a função dos leucócitos? (assinala com uma cruz a hipótese correta). 
 
A: Transportam oxigénio e outros gases ☐ 
B: Defendem o organismo  ☐ 
C: Coagulam o sangue  ☐  
D: Transportam substância e células sanguíneas ☐ 

 
 

16. O que impede o sangue de retroceder dos ventrículos para as aurículas? 
 
_________________________________________________________________	  
 

 
17. Identifica com uma cruz se a frase descrita é verdadeira ou falsa. 
 
“O sangue venoso circula na metade direita do coração” 

 
Verdadeiro ☐       Falso☐	 
 
 
18. Descreve a pequena circulação ou circulação pulmonar. 
 
_________________________________________________________________	  
 
_________________________________________________________________	  
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________	  
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Anexo 15 – Explicação detalhada do desenvolvimento do portótipo, 2º fase de 
investigação 
 

> Imagens do capítulo 3: Transporte de nutrientes e oxigénio até às células, do manual 
escolar, CSI-Ciências Sobre Investigação  que serviu de base ao protótipo. 
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> Kit de Autocolantes em Realidade Aumentada   
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> Interface final 
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> Marcadores finais  
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> Modelos em 3D  
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> Texturas 
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> Animações em Adobe Flash 
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> Protótipo 
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> Versão para IPad 
 

 
	  


