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RESUMO

No presente contexto educacional é fundamental que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e suas aplicações sejam investigadas e 
compreendidas em seus diferentes usos e concepções. Nesse sentido, tendo como foco de interesse a Realidade Virtual e Realidade Aumentada 
na Educação, está sendo realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória que consiste em um levantamento da produção de artigos científicos 
disponibilizados na base de dados do portal Periódicos CAPES/MEC, no período entre 2007 e 2017. Para esse levantamento, optou-se por uma 
revisão sistemática da literatura, que verifica, de forma extremamente criteriosa, a publicação dos artigos científicos que tratam sobre 
determinado tema, com o objetivo de levantar as diferentes concepções de Realidade Virtual e Realidade Aumentada e reunir dados que 
viabilizem a apuração sobre o processo educacional envolvido na utilização dos conceitos estudados. A escolha do Portal de Periódicos da Capes 
deve-se à possibilidade de acesso a mais de 38 mil periódicos, nacionais e  internacionais, e a inúmeras bases de dados, segundo informação do 
próprio portal. Além disso, ele possibilita a integração ao software gerenciador de referências Zotero, que disponibiliza um plug-in para utilização 
em navegadores web, permitindo que os artigos encontrados sejam salvos de acordo com o tipo de busca efetuada. O critério inicial para a 
seleção de artigos foi a combinação dos descritores realidade virtual e realidade aumentada, separadamente, em conjunto com o descritor 
educação por meio do operador booleano AND e do operador de proximidade aspas (“”). A calibração da expressão de busca foi desenvolvida 
progressivamente, de forma a reunir os artigos estritamente pertinentes à pesquisa, mediante o teste dos critérios da busca e os resultados 
retornados. Em seguida, selecionou-se os melhores parâmetros para o desenvolvimento desta pesquisa: a utilização somente dos descritores 
realidade virtual e realidade aumentada, simultaneamente, com operadores de proximidade (aspas). Os filtros utilizados para esta etapa inicial 
(seleção dos artigos) foram: Área “Educação”; Artigos científicos; Idioma: Português; Período para a busca: 2007 a 2017; Periódicos revisados por 
pares. Ao final desta etapa, os resultados podem ser resumidos em: localização de 122 artigos, sendo 99 para o descritor “realidade virtual” e 23 
para o descritor “realidade aumentada. Ressalte-se que as definições de Realidade Virtual (RV) e de Realidade Aumentada, por diferentes autores, 
são apresentadas por uma significativa variação de enfoques.
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