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RESUMO

A informática permite repensar de forma mais dinâmica e com novos enfoques o universo do conhecimento a se trabalhar, criando novas formas 
de aprendizagem e de comunicação, estimulando a participação ativa dos alunos no processo educativo, instigando-os a conhecer o mundo de 
forma mais crítica, contando com o professor como orientador desse processo. Verifica-se que as dificuldades de aprendizagem de Magnetismo e 
Eletromagnetismo se concentram na impossibilidade de visualização do espaço tridimensional por parte dos alunos. Neste trabalho foi utilizada a 
Realidade Aumentada para possibilitar a interação e a visualização dos campos magnéticos. Na Realidade Aumentada, ocorre a fusão do mundo 
real com mundos virtuais onde é produzido um novo ambiente onde objetos físicos e digitais coexistem e podem interagir. A Realidade 
Aumentada funciona da seguinte maneira: coloca-se um marcador em um objeto onde deseja-se que ocorra a interação; este marcador será 
visualizado pela câmera do microcomputador; se o mesmo for reconhecido, levará a uma biblioteca já pré-estabelecida; aparecerá, então, na tela 
do computador, o primeiro objeto onde estava o marcador, juntamente com o objeto que estará nesta biblioteca; os dois objetos serão então 
fundidos em um mundo misto que misturará o mundo real com o mundo virtual. O objetivo é, no mundo real, mostrar os campos magnéticos, e, 
no mundo virtual, mostrar as interações magnéticas que acontecem. Misturando-se assim os dois mundos, tem-se um ambiente em Realidade 
Aumentada, onde se pretende que a mesma auxilie na visualização dos campos magnéticos envolvidos. O funcionamento desta tecnologia é a 
sobreposição de imagens. No caso, a imagem real recebe uma imagem virtual. A partir desta imagem real são adicionadas informações ou 
atributos conforme a programação existente para tal. Neste projeto, foi construído um Objeto de Aprendizagem em ambiente de Realidade 
Aumentada (RA) que se constituiu em excelente ferramenta para permitir uma visualização em terceira dimensão dos campos magnéticos com 
objetivo de facilitar o estudo dos mesmos. Foi criado um protótipo com software baseado em Realidade Aumentada que foi testado e ensaiado 
junto aos alunos. Nesse protótipo, o aluno teve a oportunidade de visualizar e interagir com o Objeto de Aprendizagem. Este Objeto de 
Aprendizagem foi testado com experimento realizado com os estudantes de Engenharia Elétrica trazendo resultados positivos no processo de 
ensino e aprendizagem.
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