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RESUMO 
 

Tendo como objetivo investigar a utilização de recursos tecnológicos para auxiliar o 
desenvolvimento de atividades de colaboração e interação na EAD, desenvolvemos 
experimentos utilizando a tecnologia de Realidade Aumentada. Para o desenvolvimento do 
estudo utilizamos sistemas de realidade aumentada denominados de AmCARA, LIRA e 
LIRAESPEC associados a softwares e recursos de videoconferência e conferência-web. 
Verificamos que a utilização de sistemas de realidade aumentada não depende de uma 
conexão de internet com alta banda e pode ser aplicado a diferentes atividades atendendo, 
inclusive,  alunos com dificuldades nas áreas motoras e de comunicação.  

1. INTRODUÇÃO 
 

A partir do Sistema  Universidade Aberta do Brasil (UAB) as Instituições Públicas de 

Ensino Superior (IES)  constituirão uma rede multi-institucional e multidisciplinar com o 

objetivo principal de oferecer cursos para a Formação do Professor do Ensino Básico.  O 

desenvolvimento deste complexo sistema está exigindo a elaboração de novas propostas 

metodológicas  pautadas no conhecimento científico e na realidade brasileira,  considerando 

o contexto educacional, o contexto social, as variáveis geográficas e os fatores econômicos. 

Elaborar proposições que priorizem todos estes aspectos é um desafio constante que 

impulsiona o desenvolvimento de complexos sistemas de interação-comunicação e 

produção de saberes.  

A elaboração de uma proposta de curso na modalidade a distância deve ter como 

referência o projeto pedagógico que tem seu alicerce na área de saber. A história construída 

não pode ser descartada, mas precisa ser alimentada com os dados da realidade. Promover 

a reflexão sobre o processo ensino-aprendizagem que rompe a barreira da estrutura física 

não é simples, pois as experiências vividas no contexto escolar determinam a forma de olhar 

e de analisar.  Para Coll (1997), a formulação curricular  pode ser entendida como o fruto de 

decisões e devem levar em conta as condições reais que o projeto será realizado, situando-

se em intenções, princípios e orientações gerais das práticas pedagógicas. 

As ações no currículo  devem estar baseadas nas necessidades do aluno e nas 

condições reais. Almeida (2000) argumenta: “currículo é o conjunto programado de 

atividades que são organizadas para promover o conhecimento dos alunos” .... “Mas não é 

algo solto e ocasional. É um conjunto de atividades que os planejadores educacionais 

organizam, intencionalmente, para formar um tipo de cidadão e de ser humano” (Almeida, 

2003, p. 213). O grande número de alunos e  a distância física entre Pólos e Universidades 
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determina outra variável que deve ser considerada: a tecnologia como facilitadora do 

processo de interação e comunicação para aprendizagem. 

2. TECNOLOGIA E APRENDIZAGEM. 
A necessidade de utilizar recursos tecnológicos impõe alterações nas ações dos 

professores, gerando mudanças nos métodos e na gestão escolar.  A escolha dos métodos 

e equipamentos é uma importante decisão. A tecnologia deve oferecer  autonomia, 

produtividade, integração e funcionalidade. O professor, a partir das relações que 

estabelece com os alunos e do objetivo educacional que pretende,  pode favorecer a 

aprendizagem autônoma. A prática de cooperação é determinada pelas relações 

pedagógicas cotidianas e sempre é carregada de valores. 

No  processo de ensino que caminha para a aprendizagem autônoma, o aluno deve ter 

a possibilidade de escolher seu caminho e realizar experiências que sejam significativas 

(Freire, 2004). A relação entre os indivíduos que pertencem ao processo deve ser 

fortalecida, e as experiências valorizadas. A dinâmica deste processo é circular (Figura 1) e 

sua movimentação é fator fundamental para a retro alimentação das relações e da 

construção do próprio processo de aprendizagem.  

 
Figura 1. Processo de ensino e aprendizagem autônoma (Garbin, 2008). 

Com o avanço da tecnologia computacional novos mecanismos de comunicação 

possibilitaram o desenvolvimento das atividades interpessoais, facilitando trocas de 

mensagens por correio eletrônico, sistemas de conferências e salas de discussões virtuais. 

Masetto (2003) argumenta que “a ênfase no processo de aprendizagem exige que se 

trabalhe com técnicas que incentivem a participação dos alunos, a interação entre eles, a 

pesquisa, o debate” (p.143).  
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A aprendizagem colaborativa, como uma abordagem educacional centrada nos 

estudantes e baseada em trabalhos em grupo, vem ganhando espaço ao longo dos anos 

(Smith 1992).  Essa abordagem leva em conta que: o aprendizado é ativo através de 

processo construtivo; depende de contextos mais ricos; e envolve estudantes diversificados.  

Assim, procura-se situações nas quais o aluno possa envolver-se, trabalhar em grupo, 

competir e cooperar, além de exercitar o conceito de responsabilidade. 

Moran (2003) argumenta que a educação online pode ser definida como um “conjunto 

de ações de ensino-aprendizagem desenvolvidas por meio telemático, como internet, a 

videoconferência e a teleconferência”. Segundo o autor, a educação a distância determina o 

repensar em processos pedagógicos e métodos de ensino considerando os materiais e 

atividades adequadas às novas necessidades, a integração de vários tipos de profissionais 

envolvidos, a combinação de tempo homogêneo e flexível, a comunicação em tempo real e 

em momentos diferentes as avaliações presencial e a distância.  

A tecnologia nos cursos na modalidade a distância é um grande desafio para os dias 

atuais, pois acaba se tornando um dos fatores de sucesso ou insucesso dos cursos. A 

tecnologia deve ser adequada às necessidades. A tecnologia pode auxiliar o processo de 

gestão e o desenvolvimento de métodos adequados às necessidades dos projetos 

pedagógicos dos cursos. Masetto (2003) argumenta: 

 
“As técnicas precisam ser escolhidas de acordo com o que se 
pretende que os alunos aprendam. Como o processo de 
aprendizagem abrange o desenvolvimento intelectual, afetivo, o 
desenvolvimento de competências e de atitudes, pode-se deduzir 
que a tecnologia a ser usada deverá ser variada e adequada a esses 
objetivos. Não podemos ter esperança de que uma ou duas técnicas, 
repetidas à exaustão, dêem conta de incentivar e encaminhar toda a 
aprendizagem esperada”. (p.143) 

 

 Para o estudante da modalidade a distância novas situações de aprendizagem podem 

causar certas expectativas (Monolescu, 2004). Neste caso, o professor/tutor deve 

estabelecer rapidamente um relacionamento com os alunos para estabelecer procedimentos 

claros que serão utilizados para alcançar os objetivos do curso. Envolver interativamente e 

colaborativamente alunos, tutores e professores pode reduzir a apreensão causada pela 

nova situação. Segundo Almeida (2003), os recursos dos ambientes de aprendizagem 

virtual, têm a vantagem de propiciar a gestão da informação segundos critérios 

preestabelecidos de organização, definidos de acordo com as características do ambiente.  

 Com o desenvolvimento dos recursos em hardware e software, aliado a estrutura de 

comunicação, foi possível estabelecer formas alternativas de mediação entre professor-
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aluno. As relações envolvidas utilizando processos de comunicação apresentam qualidade 

e co-determinação, onde todos devem estar envolvidos.  

As ferramentas utilizadas em EAD devem garantir, interação e colaboração através 

dos ambientes síncronos e assíncronos. Para ocorrer uma relação efetiva entre alunos, 

professores e tutores dos diferentes é importante uma organização de sistema que 

possibilite o processo de interlocução permanente entre os sujeitos da ação pedagógica. 

Dentre os elementos imprescindíveis ao sistema estão: 

• A implementação de uma rede que garanta a comunicação e interação; 

• A produção e organização de material adequado aos cursos da modalidade; 

• O acompanhamento do aluno no ambiente virtual de aprendizagem  de forma a 

oferecer apoio, orientação para o desenvolvimento de novas habilidades e aquisição de 

conhecimento. 

• Desenvolvimento de recursos multimídia que auxiliem o aprendizado. 

O uso da tecnologia no ensino pode auxiliar o professor a estruturar situações 

educacionais que os recursos convencionais de sala de aula não suportam, tais como: 

• demonstrações de comportamentos e fenômenos, de forma dinâmica; 

• simulações permitindo a manipulação de variáveis; 

• desafios e outras formas de auxilio e incentivo à criatividade do aluno. 

• interatividade e colaboração entre diferentes grupos de forma síncrona e assíncrona. 

 A introdução de novas tecnologias no ensino, em particular no ensino a distância, deve 

ser coerente, favorecendo a utilização de um ambiente criativo em que a sua ação 

mediadora possa ser eficientemente exercida. As ferramentas devem permitir ao usuário 

(aluno, tutor ou professor) construir objetos virtuais e modelar fenômenos em quase todos 

os campos de conhecimento. Uma ferramenta que deve ser utilizado para facilitar o 

processo de comunicação e interação além de favorecer a construção do saber. A seguir, na 

Figura 2, podem ser observadas algumas possibilidades que as ferramentas dos ambientes 

de aprendizagem podem oferecer. 
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Figura 2. Ambientes Síncronos e Assíncronos. 

 
 Conforme pode ser observado na Figura 2, são várias possibilidades de ambientes 

síncrono e assíncrono que o professor pode utilizar. Os ambientes assíncronos são 

utilizados para diferentes atividades e tem como característica central que o professor, tutor 

e alunos não realizam interações em tempo real. As ferramentas assíncronas oferecem a 

possibilidade de um planejamento conforme as necessidades dos usuários. Estes ambientes 

podem ser colaborativos, como o caso de um Fórum ou do Wiki.  

Nos ambientes síncronos todos estão em tempo real na situação educativa, 

podendo interagir através de diferentes procedimentos e ferramentas. Estes ambientes 

permitem que a distância  entre professor-aluno-tutor se altere e garanta que a interação e a 

comunicação ocorram. Chat,  Videoconferência, Audioconferência, Webconferência e 

Ambientes de Realidade Virtual e Realidade Aumentada (Figura 2) são classificados como 

síncronos, portanto, permitem interação em tempo real. Estes ambientes são próximos aos 

ambientes presenciais e oferecem aos participantes alternativas para o estabelecimento de 

interação, mas a colaboração não é garantida simplesmente pela utilização do recurso. 

Ambientes síncronos exigem  equipamentos, recursos e infra-estrutura de rede (internet-

telefonia-rádio), mas por outro lado oferece aos participantes a interação direta. A utilização 

dos recursos tecnológicos está relacionada ao potencial de interatividade homem-máquina. 

2.1. Tecnologia: Ambientes para Interação e Comunicação 
Com a evolução dos recursos tecnológicos, foi possível desenvolver diferentes 

aplicações nas áreas da medicina, educação, entretenimento, treinamento, colaboração, 

comunicação, entre outras. A interação homem-máquina evoluiu consideravelmente, sendo 

inicialmente através da linguagem de máquina (binária), evoluindo para interfaces de 

conteúdos gráficos e multimídia, além de sensores e gestos. Contudo, de acordo com a 

natureza da aplicação, a utilização dos recursos pelo homem torna-se ainda complicada, 



GARBIN, T. R. ; DAINESE, C.A.. Tecnologia para interação e colaboração na EAD: Um estudo utilizando 
sistemas de realidade aumentada.. In: I Encontro Internacional do Sistema Universidade Aberta do Brasil, 2009, 
Brasília. I Encontro Internacional do Sistema Universidade Aberta do Brasil, 2009. v. 1. 

uma vez que é fundamental a existência de mecanismos de interação com os ambientes, 

como os dispositivos de interface. 

Em termos computacionais, entende-se por interface a parte de um sistema com a 

qual uma pessoa entra em contato físico, perceptivo com a máquina ou sistema; ela é o 

elemento mediador entre a máquina e o homem. A seguir será apresentado a Realidade 

Aumentada como tecnologia para auxiliar a interação e colaboração. 

 

3. COLABORAÇÂO COM REALIDADE AUMENTADA 
Por muitas décadas foram desenvolvidas pesquisas voltadas para o uso do 

computador em atividades colaborativas, envolvendo principalmente participantes remotos.  

A área de trabalhos colaborativos suportados por computador (CSCW) possui inúmeros 

exemplos de aplicações nesse sentido (Billinghurst, 2000; Billinghurst, 2003), envolvendo 

áudio e vídeo-conferência e sistemas colaborativos de realidade virtual (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Experimento colaborativo em rede utilizando videoconferência e conferencia 
virtual. 

 

 Em atividades remotas as técnicas de comunicação multimídia, envolvendo texto, voz, 

vídeo e animação são usadas para replicar e potencializar as características presenciais.  

No entanto, os problemas da manipulação de objetos continuam sendo os mais difíceis de 

se resolver. Para viabilizar a manipulação de objetos de uma maneira mais natural, usa-se a 

realidade virtual (Figura 3) que permite implementar interfaces tridimensionais, propiciando 

visualização e manipulação parecidas com as ações no mundo real, exigindo, no entanto, 

dispositivos especiais como luvas e capacetes, dentre outros.  Assim, apesar dos benefícios 
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de uma interação mais natural, as necessidades de equipamentos especiais e de 

treinamento para seu uso acabam limitando o alcance da realidade virtual. 

No entanto, para conseguir-se a colaboração por computador, incluindo a manipulação 

natural de objetos, foram desenvolvidas mais recentemente interfaces com Realidade 

aumentad.  Essas interfaces abrangem colaboração face-a-face e colaboração remota, 

envolvendo objetos reais e virtuais. 

 Uma solução para esse tipo de problema foi dada pela tecnologia de Realidade 

aumentad que, misturando o cenário real com objetos virtuais gerados por computador, 

produz um único ambiente, sobreposto ao ambiente físico disposto na frente do usuário. 

Além disso, o usuário, utilizando as mãos, consegue manipular os objetos reais e virtuais do 

cenário misturado, sem a necessidade de equipamentos especiais.  Portanto, a Realidade 

Aumentada, ao ser usada em conjunto com o suporte de comunicação existente hoje em 

dia, participa de uma convergência de recursos multimídia que permite, às pessoas 

remotamente localizadas, usufruírem das vantagens do trabalho presencial (face-a-face), 

incluindo os vários tipos de interação, mesmo estando em ambientes remotos. Isso propicia 

ambientes colaborativos diversos, incluindo a exploração dos benefícios dos jogos 

educacionais em função de suas características lúdicas, do envolvimento, do 

desenvolvimento de habilidades e da construção do conhecimento. 

   
3.1. Realidade Aumentada: Aplicações em Atividades Colaborativas na EAD 

Para atender as necessidades dos cursos a distância oferecidos pela UFOP 

(Universidade Federal de Ouro Preto) foram realizadas algumas experimentações, 

envolvendo a tecnologia de Realidade aumentad. A definição desta tecnologia foi pautada 

pela necessidade da utilização de sistemas que podem ser utilizados em locais onde a 

banda de internet não é suficiente para utilização de videoconferência ou conferência-web. 

A colaboração face-a-face com realidade aumentada é baseada no 

compartilhamento do ambiente físico, misturado com objetos virtuais e visto através de 

capacete ou no monitor.  As principais características desse ambiente colaborativo com 

Realidade aumentad são: virtualidade, ampliação e cooperação.  No caso da colaboração 

face-a-face com realidade aumentada, usando visão baseada em monitor e webcam, os 

usuários manipulam os objetos, visualizando-os no monitor.   

 A colaboração remota com realidade aumentada, por sua vez, baseia-se em interfaces 

computacionais que compartilham informações e sobrepõem os espaços físicos dos vários 

usuários (mesa, por exemplo), utilizando uma rede de computadores.  O uso integrado de 

ferramentas de áudio e vídeo-conferência com interação em ambientes de realidade 
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aumentada permite a implementação de ambientes colaborativos remotos com as 

vantagens da colaboração. 

 Nas aplicações com ARToolKit foram utilizados padrões através de placas com 

marcas fiduciais (Figura 3), as quais contém símbolos para diferenciar uma das outras, 

tornando-as singulares. Ao enquadrar uma placa fiducial, já cadastrada no sistema, no 

campo de captura de vídeo, são executados módulos que permitem detectar a posição da 

placa, conforme o seu movimento e, conseqüentemente, “desenhar” o objeto virtual (estático 

ou dinâmico) alinhado a mesma, permitindo sua visualização sobreposta com a placa real 

nos dispositivos utilizados.   

 

Figura 3. Marcadores em diferentes aplicações utilizando  de sistema de RA. 
 Os experimentos sugerem que é possível ocorrer à interação através de simples ações dos 

usuários (professores-alunos-tutuores). Na Figura 3 pode ser identificado  o uso de 

dispositivo móvel aplicando o software ARToolkit e a utilização da Realidade Aumentada em 

objetos e experimentos com marcadores em livros impressos, tornando o livro um ambiente 

interativo. Neste caso, a facilidade de uso e mobilidade contribui para aplicações 

colaborativas que podem facilitar em experimentos de educação a distância. O aluno pode 

realizar uma atividade compartilhada com o tutor ou professor.  

O Livro Interativo com Realidade Aumentada (LIRA – Kirner e Akagui, 2004 e 

LIRAESPEC – Garbin; Dainese; Kirner e Santin, 2004) foram desenvolvidos para apoiar o 

ensino/aprendizagem de diversas áreas, através de seus recursos de Realidade Aumentada 

com a ferramenta ARToolKit. Dentre essas funcionalidades estão: ampliação do efeito visual 

do livro; acionamento de som associado às ilustrações e páginas do livro; e, em alguns 

casos, sensibilidade a marcas em relevo nas páginas e a formatos de placas de papel 

(marcadores).  

A impressão do marcador no material que o aluno recebe, pode estabelecer a relação 

com um novo material tridimensional quando o aluno utiliza o livro em consonância com a 

Plataforma de Aprendizagem. O desenvolvimento de exercícios exige do aluno 

compreensão de aspectos abstratos pode ser facilitada. Este procedimento deve ser 

planejado pelo professor quando elabora o material que será utilizado na disciplina.  
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3.2 AmCARA - Ambiente de Comunicação Alternativo com Realidade Aumentada: O 
acesso do deficiente motor severo a softwares e  Web 

O objetivo da comunicação aumentativa e alternativa é permitir a comunicação de 

pessoas incapazes de se comunicar por meios naturais como fala, gesto ou escrita.  A 

introdução da tecnologia veio melhorar significativamente a eficácia desses sistemas, mas o 

seu elevado custo tem constituído uma barreira intransponível para um grande número de 

potenciais utilizadores. A proposta do AmCARA (Garbin, 2008), é de um ambiente 

adaptativo, interativo, aberto e flexível, que permite a utilização de linguagem natural e a 

interação com o sistema em tempo real, oferecendo a possibilidade do usuário utilizar 

ambientes síncronos e assíncronos.  

 

Figura 4. Utilização do AmCARA para atividades de comunicação e levantamento de 
dados na Internet. 

A ação do usuário, através de gestos, como movimentos da cabeça, mão, braço ou 

perna, interfere na construção da cena gráfica e nos objetos apresentados. Esta interação 

usuário-objeto é capturada pela câmera de vídeo (WebCam) que fornece ao sistema 

informações, produzindo novas imagens compondo frases ou cenas (Figura 4) para a 

realização de tarefas  através da identificação do posicionamento espacial e das ações e 

ocorre o reconhecimento das placas de controle, as quais são compostas de padrões pré-

armazenados. Desta forma, estabelecem a relação entre o usuário (objeto real), sistema 

(objeto virtual) e o ambiente de comunicação assistiva de realidade aumentada para 

utilização de softwares, ferramentas e ambientes da web. O acesso a Plataforma de 

Aprendizagem, a utilização da Web, é possível através da interação de softwares de 

comunicação com o sistema de realidade aumentada. O aluno que apresenta problemas de 

comunicação ou problemas motores pode realizar as atividades propostas utilizando o 

AmCARA. A utilização desta tecnologia oferece ao aluno da modalidade a distância a 
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possibilidade de desenvolver atividades com acompanhamento do tutor e professor de 

forma colaborativa nos Pólos ou na Universidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A revolução da internet, as mudanças sociais, os avanços tecnológicos, os fatores 

econômicos e as políticas estão determinando significativas alterações no setor educacional. 

A educação a distância pode ser considerada um exemplo, e está promovendo formas 

alternativas em aplicações e práticas no contexto de ensino aprendizagem.  

Os experimentos apresentados são alternativas tecnológicas que podem ser 

contextualizados a partir de necessidades. Vale ressaltar que o emprego das tecnologias 

depende, sobretudo, do tipo de curso que está sendo oferecido e do objetivo que deseja 

atingir. Sendo assim, capacitar professores e tutores para usá-los eficientemente são 

condições necessárias, porém não suficientes para assegurar um bom programa de 

educação a distância. Algumas condições devem ser consideradas para que a tecnologia 

adequada seja utilizada no processo educativo: 

• Desenvolvimento de habilidades necessárias para trabalhar com a tecnologia; 

• Oferecer educação provendo visão e entendimento do estado da arte de 

desenvolvimento e aplicações; 

• Oferecer suporte para experimento e inovações; 

• Definir o tempo suficiente para organização do conteúdo acadêmico. 

  Os professores precisam utilizar métodos para diversificar as apresentações, 

selecionando atividades e interações entre alunos e professores, escolhendo situações e 

práticas relevantes que contribuam para sua atividade do cotidiano.  

 A preparação de novas formas de conteúdos der ser focado, pois sua organização de 

material para o ensino a distância tem característica especificas. Na EAD, devem ser 

considerados, entre outros fatores: 

• Identificação de necessidades dos usuários e da aprendizagem; 

• Verificação das condições de acesso tecnológico dos ambientes a serem 

utilizados; 

• Avaliação da necessidade de implantação ou da expansão de sistemas de 

comunicação e de informação; 

• Adequação e uso da tecnologia 

 A EAD caracteriza-se como um projeto que envolve vários professores e múltiplos 

estudantes que aprendem através da experiência direta e de envolvimento ativo, 

colaborativo, participativo e propositivo, usufruindo da tecnologia para superar as 

dificuldades impostas pela distância e tempo. Estudantes, professores e profissionais estão 
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à busca de novas formas de interação e comunicação pela Internet (Oliveria Neto, 2004). Os 

avanços em hardware o software tem proporcionado serviços que integram telefone, email, 

apontamentos, fórum, troca de mensagem, vídeo sob demanda e em tempo real, seja por 

computador ou dispositivos móveis. É nesta visão que propomos o uso da tecnologia de 

Realidade Aumentada como perspectiva de uso na educação a distância. 

Verificamos que o emprego de Realidade Aumentada em ambientes educacionais 

pode contribuir de maneira significativa na percepção, interação e motivação. Através do 

uso do software ARToolKit, associado a outros softwares pode ser desenvolvido  ambientes 

colaborativos operando em rede, gerando assim ambientes planejados para facilitar a 

interação e colaboração auxiliando no processo de aprendizagem.  

Um ambiente de comunicação alternativo, para facilitar o processo interação e 

comunicação deve ser dinâmico e não linear. Deve oferecer condições para ocorrer 

interações entre o real e virtual a partir da necessidade e interesse. Novas interações devem 

ser construídas a partir das experiências realizadas.  
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