
A
parentemente, pode pa-
recer um papel comum
com uma imagem impres-
sa. Mas, ao aproximá-lo de

uma simples webcam, o desenho ga-
nha "vida", com imagens e até sons
no computador. Acha impossível? Mas
não é. Estamos falando da Realidade
Aumentada (conhecida também como
RA), que já está sendo usada com bas-
tante freqüência na publicidade e pode
ser levada para dentro da sala de aula.

E como a mágica acontece? É relati-
vamente simples. A câmera reconhece
códigos impressos na imagem, que ser-
vem como um guia para o posicionamen-
to dos objetos virtuais no ambiente real,
transformando-as em imagens interati-
vas no computador, em três dimensões.
"Ela é desenvolvida por meio de técni-
cas de visão computacional e de compu-
tação gráfica, o que resulta na sobrepo-

sição de objetos virtuais com o ambiente
real", explica o professor do IFSP (Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo), Ezequiel Roberto Zorzal,
que está desenvolvendo a sua tese de dou-
torado em Realidade Aumentada, na UFU
- Universidade Federal de Uberlândia
(MG). Ele também é criador e mantene-
dor de um site somente sobre a tecnologia,
o www.realidadeaumentada.com.br.

Quando o usuário apresenta o mar-
cador impresso para a câmera, essa ima-
gem é analisada pelo computador e,
quando é reconhecido, examina-o para
buscar o marcador desenhado. "Em se-
guida, o símbolo é capturado e compa-
rado com os símbolos pré-cadastrados
no banco de dados. Por fim, se for en-
contrada alguma similaridade, é con-
siderado então que foi encontrado um
dos padrões de referência", diz Ezequiel.
O professor enfatiza que o sistema não

é difícil de ser utilizado (veja alguns
exemplos no quadro). "A RA aplica-se
facilmente, uma vez que o usuário pode
trazer para o seu ambiente real objetos
virtuais, incrementando e aumentando
a visão que ele tem do mundo real".

Apesar dos comentários sobre a tec-
nologia serem recentes, o sistema surgiu
na década de 1990. Um dos pioneiros a
desenvolver pesquisas na área, de acordo
com o professor Ezequiel, foi o america-
no Steven Feiner, e o primeiro workshop
sobre o assunto foi realizado em 1998,
na cidade de São Francisco, Califórnia
(EUA). No Brasil, alguns professores
já fazem da Realidade Aumentada o
seu material didático, como Guilherme
Erwin Hartung, que leciona matemá-
tica no Colégio Estadual Embaixador
José Bonifácio, de Petrópolis (RJ), é
coordenador tecnológico da rede esta-
dual do Rio de Janeiro e terceiro coloca-
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do no prêmio "Educadores Inovadores",
promovido pela Microsoft. "Sempre fui
atraído por computação gráfica e reali-
dade virtual. Hoje, finalmente temos po-
der computacional para usá-la em com-
putadores caseiros".

COMO FAZER?
O professor Guilherme já utilizou a RA
em aulas de geometria e sempre traz no-
vos experimentos para os seus alunos. A
atividade funciona da seguinte maneira:
uma webcam captura o ambiente (cena
real). Quando capta o marcador impres-
so no papel, um software interpreta, cal-
cula a posição no espaço e projeta o objeto
virtual na cena em tempo real. "Eu tenho
que modelar, previamente, em softwares
3D, todos os objetos virtuais. Já usamos
na aula de geometria espacial, na aula de
química para perceber a alotropia de al-
gumas moléculas e, em um dos últimos
casos, modelei um elefante africano e ou-
tro asiático para que os alunos manipu-
lassem os marcadores e percebessem a di-
ferença entre eles", esclarece. Ou seja: o
processo é relativamente simples. Basta
imprimir o desenho em RA, ter um
computador com câmera acoplada, bai-
xar o software de Realidade Aumentada

e instalá-lo no computador (encontrado
facilmente em sites específicos corno o
www.baixaki .com .br).

USO FUNDAMENTAL
Guilherme já havia utilizado outras tec-
nologias com os alunos da Embaixador
José Bonifácio, como a simulação de
uma urna eletrônica para eleição do grê-
mio estudantil da escola e criação de jo-
gos e animações interativas. "O uso da
tecnologia, bem aplicada, não é mais
uma opção, é fundamental", ressalta.
Quando começou a utilizar a RA, te-
ve de procurar muitas informações so-
zinho. "Foi difícil porque não conhe-
ço ninguém que já trabalha com RA na
educação. Com muita pesquisa, conse-
gui desenvolver a solução".

No entanto, ele salienta que os
professores devem usar a Realidade
Aumentada e as novas tecnologias den-
tro de um contexto. "Usar por usar não
adianta. O educador deve perceber o po-
tencial daquela tecnologia, planejar sua
aula e finalmente aplicá-la. Nem to-
da tecnologia é aplicável na educação. E
uma tecnologia adequada sem planeja-
mento, não funciona".

A interação dos alunos com a tec-
nologia também é um facilitador pa-
ra aplicar as atividades. "Não importa
a classe social, a raça, a religião. Os jo-
vens estão totalmente conectados na
tecnologia. Em pesquisas sobre inter-
net, observei que o que muda é o lo-
cal de acesso. Enquanto o aluno mais
favorecido financeiramente acessa de
casa, o que tem menos recursos acessa
de uma lanhouse, mas ambos com mui-
ta freqüência", diz o professor.

Sua crítica vem em relação às con-
dições dos laboratórios de informática
nas escolas públicas. "Os governos têm
a obrigação de prover estrutura nas es-
colas para isso. Hoje em dia é inadmis-
sível uma escola sem laboratório de in-
formática. Temos (na José Bonifácio)
um laboratório modesto, obsoleto, mas
que possibilita aplicarmos todos esses re-
cursos. Estamos ansiosos por um upgrade
em nosso laboratório", opina. M

Para acessar: O professor de matemática Guilherme
Erwim Hartung, do Colégio Estadual Embaixador
José Bonifácio, de Petrópolis (RJ), mantém um blog
com exemplos e diversas informações sobre RA.
Endereço: http://www.guilhermeeh.biogspot.com.

Text Box
Fonte: Profissão mestre, Curitiba, ano 5, n. 122, p. 10-11, nov. 2009.




