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RESUMO 

Levando em consideração o crescimento da utilização da realidade aumentada 

nos dias atuais, o presente trabalho tem objetivo de integrar a realidade aumentada 

com a utilização da tecnologia para o ensino e aprendizagem na área de matemática. 

É proposto então o desenvolvimento de um protótipo de um jogo baseado em formas 

geométricas e também a pesquisa das ferramentas para o desenvolvimento. 

 
Palavras-chaves: Jogos; Ensino lúdico; Tecnologia na educação; Realidade aumen-
tada. 
 



 

The use of games with augmented reality in early childhood education 

ABSTRACT 

  

Taking into account the growth in the use of augmented reality nowadays, this 

work aims to integrate augmented reality with the use of technology for teaching and 

learning. It is then proposed the development of a prototype of a mathematical game 

based on geometric shapes and also the research of tools for such development. 

 

Keywords: Games; Playful teaching; Technology in education; Augmented reality. 
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Capítulo 1 - Introdução 

 

O documento apresentado se trata do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

que é um projeto de pesquisa científica do curso superior de Bacharelado em Ciência 

da Computação. Este trabalho tem como entrega final obrigatória um artigo científico 

redigido de acordo com o modelo da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) que 

será apresentado no Capítulo 2 do presente documento. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi publicado também um resumo 

expandido sobre o assunto na IX Mostra Científica, Cultural e Tecnológica (MCT) 

realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 

Campus Presidente Epitácio (IFSP-PEP).
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Capítulo 2 - Artigo 

A utilização de jogos junto a realidade aumentada na educação 

infantil 

Richard de Souza Vieira1, Vilson F. Maziero2 

1Discente de Informática - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, 

Campus Presidente Epitácio 

2Docente de Informática - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, 

Campus Presidente Epitácio 

richard.vieirafx@gmail.com,vilson.maziero@ifsp.edu.br 

Abstract. Taking into account the growth in the use of augmented reality nowadays, 

this work aims to integrate augmented reality with the use of technology for teaching 

and learning. It is then proposed the development of a prototype of a mathematical 

game based on geometric shapes and also the research of tools for such development. 

Resumo. Levando em consideração o crescimento da utilização da realidade 

aumentada nos dias atuais, o presente trabalho tem objetivo de integrar a realidade 

aumentada com a utilização da tecnologia para o ensino e aprendizagem na área de 

matemática. É proposto então o desenvolvimento de um protótipo de um jogo baseado 

em formas geométricas e também a pesquisa das ferramentas para o 

desenvolvimento. 

1. Introdução  

Os jogos virtuais sempre foram muito surpreendentes e tem surpreendido mais a cada 

dia. Porém, eles já foram muito mais limitados quanto a leis físicas, como por exemplo: colisão, 

gravidade, entre outros fatores. Estas restrições faziam com que os jogos fossem em sua maioria 

planares. Posteriormente, foram desenvolvidos jogos 3D que atendiam às expectativas de leis 

físicas, mas o jogo ainda não era tão realista. 

Na última década a indústria de games tem aumentado o público de maneira 

exponencial, um dos motivos é devido a maior acesso que os usuários veem tendo aos 

equipamentos eletrônicos como celulares, computadores/notebooks e vídeo games (Corrêa, 

2010). 

Com a popularização das tecnologias envolvidas, o processo de criação de aplicações 

utilizando realidade aumentada expandiu, assim criando uma vasta quantidade de aplicações 

diversas, como visualização de maquetes, inspeções remotas, entre diversas outras utilidades. 

A partir da popularidade das tecnologias, tendências tem surgido, sendo uma delas os jogos com 

diversas formas de interação. Os responsáveis por essas tendencias são o público que vem 

demonstrando desejo por esses novos meios de interagir com os jogos e as ferramentas, que 

foram aprimoradas e estão cada vez mais robustas, a ponto de suportar essa junção de realidades 

(Corrêa, 2010). 

Com a realidade virtual, algumas barreiras foram quebradas e, com a invenção 

multimídia, porém ainda era necessária a utilização de aparelhos para nos inserir neste mundo 

virtual, como capacetes, luvas, entre outros artefatos. Esta necessidade restringe o alcance da 
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realidade virtual (Zorzal et al., 2008). 

A mais recente dentre as tecnologias de inserção humana no ambiente virtual neste 

momento é a realidade aumentada (RA). A evolução cientifica possibilita a colocação de objetos 

virtuais em um ambiente real, utilizando algum dispositivo tecnológico com câmera. 

A RA surgiu na década de 60 com o desenvolvimento do MD (Head-Mounted Display), 

um capacete para imergir em um ambiente 3D em que não se podia distinguir o real do virtual. 

Porém, havia muitas limitações naquela época. Já em 1998, foi desenvolvida uma realidade 

virtual por meio de marcadores 2D (como o atual QR Code, em que cada marcação corresponde 

a um objeto, uma das características chave dessa tecnologia é a mistura do mundo real com o 

mundo virtual, em que as informações de ambos os mundos são sobrepostas.  

A realidade aumentada também vem trazendo muitos benefícios positivos 

principalmente com a evolução dos hardwares, que possibilitou a criação de programas cada 

vez mais potentes e elaborados. Tem sido utilizada a RA em vários âmbitos como na medicina, 

educação e até mesmo em construções (Gaspar & Maurilio, 2020). Essa possibilidade de 

interação com um mundo construído graficamente por meios tecnológicos e inseridos no mundo 

real na tela do dispositivo, assim muitos testes podem ser feitos para colaborar com várias áreas 

de estudo e a criatividade neste mundo abre portas para muita aprendizagem. A diferença entre 

a realidade aumentada e a realidade virtual é que na realidade virtual abrange o mundo virtual 

tornando seus sons e imagens em conteúdo virtual construídos por meio de computadores, mas 

tendo aspectos do mundo real. Já a realidade aumentada utiliza o mundo real e insere elementos 

computadorizados nele por meio de uma câmera. Existe também a realidade mista que utiliza 

o ambiente real para inserir elementos computadorizados e permite interação com estes (Gaspar 

& Maurilio, 2020). 

Os avanços incluem plataformas de criação genéricas, que desenvolvedores podem 

utilizar para criar as suas aplicações desejadas em diversos ambientes de desenvolvimento. Tais 

aprimoramentos nos ambientes de desenvolvimento na tecnologia de realidade aumentada são 

alavancados fortemente pela indústria de jogos, que cada vez mais buscam se destacar, 

investindo em diferenciais como realidade aumentada. 

Neste trabalho está documentado o estudo da influência da tecnologia no ensino e 

aprendizagem nos dias atuais. Para a inserção da realidade aumentada na educação de crianças 

de zero a sete anos, também foi proposta a implementação de um protótipo utilizando RA em 

um jogo de associação de figuras geométricas, utilizando a plataforma de desenvolvimento 

Unity.  

Para o desenvolvimento deste protótipo, profissionais da área da educação e da 

psicologia foram consultados para que fosse entendida a melhor abordagem na inserção da 

tecnologia, como também os prós e contras da utilização destes meios. 

2. Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo o estudo e a implementação de um protótipo de jogo para 

o auxílio ao ensino das formas geométricas para crianças de 2 (dois) a 7 (sete), com o 

desenvolvimento desse jogo pais e professores poderão utilizar, ou pelo menos entender a 

utilização, da realidade aumentada no ensino das formas geométricas para crianças. 

Para alcançar este objetivo principal, foi necessário realizar estudo e pesquisa sobre o 

impacto da tecnologia aliada ao ensino na vida e desenvolvimento das crianças, tanto 

consultando profissionais da área quanto por meio de pesquisa em artigos científicos, além de 
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estudar as ferramentas necessárias para este desenvolvimento. 

3. Trabalhos relacionados 

De acordo com Filhoais e Trindade (2003), em matérias de ciências em geral, a principal 

dificuldade para os alunos são os conceitos abstratos em que não é possível simplesmente para 

um professor desenhar na lousa. Quanto mais novos são os alunos, menor a capacidade de 

abstração que eles possuem para entender conceitos e relacionar o que estão aprendendo com o 

mundo real. 

Mesmo sendo possível a realização de experimentos presenciais, muitos alunos e 

escolas não possuem os recursos necessários. Esta discussão ainda se intensifica mais quando 

se passa a pensar em educação a distância. Enquanto laboratórios presenciais precisam de uma 

grande estrutura e equipamentos, os laboratórios virtuais com realidade aumentada necessitam 

de muito menos recursos (Forte & Kirner, 2009). 

Os laboratórios de realidade aumentada mostram vantagem por terem baixo custo de 

desenvolvimento, facilidade de interação e a não necessidade de equipamentos muitos 

específicos, além de uma infinidade de códigos possíveis e objetos a serem inseridos, sendo que 

um simples celular já é suficiente, tendo em vista que atualmente muitos estudantes possuem 

este dispositivo. 

Recentemente a Google fez uma parceria com a empresa BioDigital e desenvolveu um 

mecanismo em que o usuário pode pesquisar no Google por qualquer um dos onze sistemas do 

corpo humano e visualizá-lo em 3D com realidade virtual, ou seja, no seu próprio espaço com 

a possibilidade de aproximar sua câmera dos órgãos que participam do sistema.  

A Figura 1 mostra o sistema circulatório disponível para visualização com realidade 

virtual. O mecanismo auxilia o estudo dos sistemas do corpo humano e também nomeia os itens 

presentes no sistema pesquisado. Também é possível obter visão de células animais e vegetais 

pelo mesmo mecanismo.  

Também é possível gravar e compartilhar vídeos desta RA, o que é um bom suporte para 

professores ensinarem seus alunos de maneira mais lúdica e interessante. 

Em Correia e Medeiros (2018) é relatado o desenvolvimento de uma ferramenta que 

possibilita a utilização da RA para a tradução de objetos e palavras e exibindo esta tradução na 

tela do celular de forma tridimensional. Este mecanismo ajuda tanto pessoas com deficiência 

auditiva quanto ouvintes. 

Rosa & Nogueira (2016) também mostra o desenvolvimento de uma ferramenta, neste 

caso, a ferramenta auxilia pessoas com deficiência motora e cognitivas no processo de ensino-

aprendizagem. A plataforma Unity 3D é utilizada neste trabalho para o desenvolvimento do 

protótipo, juntamente com o Vuforia, que utiliza marcadores naturais, ou seja, qualquer tipo de 

imagem como identificador do objeto a ser apresentado na tela. O Vuforia permite que sejam 

inseridas imagens em uma base de dados que são alvos da câmera do dispositivo móvel, assim 

permitindo que a imagem projetada seja correspondente (genericamente) à vontade da criança 

no momento como: comer, dormir, escovar os dentes, entre outras atividades. Assim, auxiliando 

no entendimento da ação a ser executada pela criança. Um som também é emitido para tornar 

acessível também a pessoas com deficiência auditiva. 
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Figura 1 Visualização 3D com realidade virtual do sistema digestório 

 

Fonte:  BioDigital, 2021. 

Em Forte e Kirner (2009) é proposto o uso de laboratórios virtuais de física para auxílio 

no ensino de conceitos. A tecnologia utilizada é o ARToolKit, utilizando marcadores na cena 

para renderizar os objetos. O autor também aponta que laboratórios físicos tendem a ser caros 

e de difícil acesso, os laboratórios virtuais surgem para conceder acesso abrangente a todos e 

aproximar os alunos de conceitos de física ensinados dentro das salas de aula. 

A RA é apontada como uma alternativa promissora para laboratórios virtuais também 

pela não necessidade de aparelhos específicos como capacetes ou óculos. O autor relata o 

desenvolvimento de um protótipo em que é possível que os alunos interajam entre si durante os 

experimentos. É fornecida uma interface no computador para que os alunos escrevam comandos 

(como rotações, por exemplo) para que o objeto 3D realize, assim auxiliando a visualização dos 

conceitos. 

4. A tecnologia aliada à educação e seu impacto 

Atualmente o conceito de ensino tem sido modificado e não é considerado apenas a 

transmissão de conhecimento, mas sim uma construção. Então os jogos entram em cena nesta 

construção de forma lúdica, que se torna interessante para os alunos de maneira geral (Roberto, 

2011). 

Piaget (2004) diz que os jogos em geral já desempenham um importante papel no 

desenvolvimento de uma criança. Os jogos estimulam os sentidos, também possuem regras que 

precisam ser seguidas, estimulam também a cooperação entre jogadores e o senso de 

responsabilidade de realizar uma certa atividade para alcançar o objetivo do jogo.  

É dito por Araujo (2016) que os jogos digitais vêm tomando cada vez mais espaço na 

vida das crianças como forma de entretenimento, mas também vem ganhando visibilidade para 

o seu potencial educativo. Além da interação com ambientes que seriam difíceis ou até caros de 

se reproduzir, também é possível haver jogos colaborativos conectados pela internet, o que 

facilita a capacidade de aprendizagem interativa social. 

As crianças do século XXI nascem em um período em que a tecnologia é o alicerce da 

sociedade e das suas relações e isso faz com que seja impossível desvencilhar a vida da criança, 
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da tecnologia (Paiva & Costa, 2015). 

As crianças aprendem a manusear dispositivos eletrônicos antes mesmo de aprender a 

ler, então é cada vez mais comum a criança conseguir digitar em um celular e não praticar a 

escrita, por exemplo. Esta dependência da tecnologia se acentua durante a adolescência.  

Porém, apesar das consequências negativas também há pontos positivos se a tecnologia 

for utilizada de maneira controlada e inteligente. Crianças que tem mais contato com a 

tecnologia tendem a ser mais inteligentes, mensagens instantâneas estimulam as crianças a 

escreverem cada vez mais, mesmo que não no papel (Guerra, 2012) 

A tecnologia alterou o jeito de pensar e de lembrar, a forma com que se movimenta a 

memória humana (Kenski, 1998). A transmissão de conhecimento também foi modificada e 

cada vez mais a tecnologia é tida como um meio mais fácil e ágil de adquirir conhecimento. 

Usando-a de maneira correta, é possível obter ótimos resultados a longo prazo e, além de tudo, 

fortalecer relações interpessoais entre alunos e ajudar professores na passagem de 

conhecimento (Souza, 2008). 

Buckinghan (2007) realiza estudos sobre os processos sociais e conclui que as crianças 

ao interagirem com a tecnologia estão fazendo parte de uma geração autônoma e capaz de 

modificar o mundo em que vivem. O autor vê na tecnologia a possibilidade da transformação 

do mundo que parte das crianças por serem a geração com mais contato com a mesma. 

5. Metodologia 

Pesquisa desenvolvida tem natureza aplicada, visando o entendimento da tecnologia na 

educação e uma aplicação do conhecimento adquirido. A pesquisa tem objetivo exploratório, 

entendendo a questão da tecnologia na educação. 

O protótipo desenvolvido é um aplicativo de classificação de formas geométricas, na 

qual um objeto geométrico 3D é projetado na tela do celular e o usuário pode classificar na 

barra abaixo em qual forma plana o objeto 3D pode se enquadra.  

O objeto será projetado, por meio da câmera do celular, em uma superfície plana, 

possibilitando que o usuário veja todas as suas faces também por meio da câmera ao movê-la 

em volta do objeto. O protótipo foi desenvolvido utilizando a engine Unity3D junto com a 

ferramenta ARCore desenvolvida pela Google. 

O projeto utiliza os seguintes materiais e ferramentas durante o seu desenvolvimento: 

• Computador pessoal com processador i5 ou i7 com 8GB de memória RAM, 1TiB de 

HD; 

• Dispositívo móvel com Android e suporte para ARCore (Xiaomi Redmi Note 9); 

• Motor de jogo Unity para desenvolvimento de jogos 3D; 

• Ambiente de desenvolvimento Visual Studio; 

• Linguagem de programação C#; 

• Ferramenta para desenvolvimento de Realidade Aumentada ARCore da Google; 

• Ferramenta de modelagem 3D Blender. 

O projeto tem início com levantamento bibliográfico sobre a realidade aumentada na 

educação, além de pesquisas sobre as ferramentas a serem utilizadas e também ferramentas 
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relacionadas ao desenvolvimento de jogos e atividades com RA.  

Posteriormente foi realizado o desenvolvimento de um protótipo de um jogo com 

realidade aumentada utilizando Unity3D e ARCore. Este protótipo se baseia em atividades de 

matemática que tem como objetivo ensinar de maneira lúdica as formas geométricas para as 

crianças. 

5.1. Unity3D 

A Unity é uma ferramenta poderosa para desenvolvimento de jogos de vários tipos, 

desde 2D nativo até jogos 3D. Ela permite a utilização de scrips em C# ou em JavaScript para 

adicionar lógica ao jogo que é desenvolvido. 

A Unity também traz a possibilidade de utilizar elementos criados por outros 

desenvolvedores nos jogos e vários dos elementos estão prontos e dispostos na loja da própria 

Unity. Tutoriais e documentação estão disponíveis também no site oficial da Unity. 

Uma das tecnologias que vem sendo fortemente utilizada para a RA, é a engine Unity3D 

que foi utilizada no desenvolvimento do protótipo proposto neste trabalho. A ferramenta é muito 

simples e cria várias possibilidades ao desenvolvedor apresentando vários objetos prontos para 

uso para que o foco seja a jogabilidade (Gasparotto, 2014). 

Os jogos feitos na Unity são baseados em cenas e Game Object é o nome dado aos 

elementos dentro da cena. É utilizado um sistema de coordenadas para o posicionamento do 

Game Object dentro da cena. Os objetos, além de coordenadas de posição, também podem ter 

rotação, escala. Para movimentar um objeto dentro de uma cena, é necessário apenas mudar as 

coordenadas do mesmo utilizando um script.  As propriedades físicas dos objetos também 

podem ser modificadas para dar um efeito realista ao projeto. Uma propriedade chamada Box 

Collider, pode ser criada em volta do Game Object para que a física do objeto seja modificada. 

Assim, a colisão com outros objetos pode ser identificada e, inclusive, a gravidade pode ser 

adicionada, para que ele pare, por exemplo, ao chegar ao ponto considerado “chão”. 

Os modelos na Unity são definidos da forma mostrada na Figura 2. 

 

Figura 2 Modelo na Unity 

 

Fonte: Gasparotto, 2014. 

• Texture: é a propriedade que mostra o que será desenhado na superfície do objeto; 

• Shaders: é o modo com que a textura será desenhada; 
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• Material: são baseados em texturas e shaders; 

• Model: elementos gráficos dentro da cena. 

Toda cena também possui uma câmera e as propriedades desta também podem ser 

modificadas por também serem um Game Object. 

5.2. ARCore 

A ARCore é uma ferramenta desenvolvida pela Google na qual desenvolvedores podem 

basear suas aplicações de RA. Ela não possibilita aplicações tão avançadas como as do Tango 

(outra criação da Google), mas é recomendada para aplicações mais simples e menos 

profissionais. Na própria documentação do ARCore é especificada sua integração com o 

Unity3D. 

Os aplicativos desenvolvidos com essa plataforma podem identificar superfícies planas 

e aplicar objetos sobre elas. Também podem ser adicionadas informações sobre iluminação e 

projetar sombras dos objetos virtuais para adaptá-los melhor ao ambiente.  

De acordo com Correia e Medeiros (2018), o ARCore utiliza três pontos-chave para 

fazer a ligação do mundo real com o virtual sendo visualizado pela câmera do smartphone: 

1. O rastreamento permite que sejam detectados pontos de interesse na cena captada e que 

estes pontos tenham o comportamento rastreado de acordo com a movimentação da 

câmera pelo espaço, assim sendo compreendida a posição do telefone em relação ao 

espaço real; 

2. A compreensão do ambiente permite que o software detecte a localização e tamanho das 

superfícies planas presentes na imagem que está sendo captada; 

3. A estimativa de luz permite que o software simule as condições luminosas também nos 

objetos virtuais presentes na cena. 

Diferente de tecnologias como ARToolKit e Vuforia, o ARCore não precisa de 

marcadores para a disposição de objetos na tela. Estas tecnologias de marcadores tendem a 

obter uma base de dados com vários marcadores registrados que, ao serem lidos pela câmera, 

são dispostos na tela do dispositivo em cima dos marcadores.  

Este tipo de tecnologia não é viável para o software que foi pretendido pois o intuito 

não é fazer leitura de marcadores e nem ter uma base de dados prévia para o funcionamento, 

mas pode ser de grande utilidade para outros trabalhos relacionados. 

5.3. Aplicação de formulário 

Para o desenvolvimento do aplicativo que tem objetivo de auxiliar no ensino de crianças, 

foi necessária a aplicação de um questionário com perguntas voltadas à área da educação e da 

psicologia para o entendimento do impacto que essa utilização pode causar como também de 

cuidados que devem ser tomados. O questionário também serviu de apoio a definição de 

requisitos funcionais e não funcionais do aplicativo desenvolvido. 

Com o questionário foi possível concluir que para a utilização da tecnologia na educação 

ser benéfica, depende muito do objetivo, da forma como é utilizada e de possuir um objetivo 

bem definido. Sendo assim, não há problema na utilização da tecnologia dentro da sala de aula 

para fins educacionais. 
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Para a utilização do protótipo desenvolvido, é necessário que a criança tenha acesso a 

um dispositivo móvel. Na opinião dos psicólogos consultados por meio de questionário, não há 

problema na utilização destes dispositivos por crianças de 2 a 7 anos desde que seja uma 

utilização com fins e horários bem definidos. Porém, sempre é necessário que os pais estejam 

atentos a utilizações e fins vagos que podem gerar uma baixa no desenvolvimento da atenção e 

até ansiedade. 

A maioria dos psicólogos e educadores entrevistados também acredita ser de suma 

importância o meio lúdico no ensino e aprendizagem de crianças tanto na escola quanto em 

casa, porém deve haver equilíbrio entre materiais tecnológicos e outros tipos de brinquedos não 

voltados à tecnologia. 

A Figura 3 apresenta algumas das principais respostas a serem analisadas em questões 

alternativas disponíveis no formulário. Foram quatro profissionais que se dispuseram a 

responder as questões, sendo 50% de psicólogos e 50% de profissionais da área pedagógica.  

Uma taxa de 75% dos entrevistados acredita que o benefício proveniente da utilização 

da tecnologia para a educação depende muito da utilização. Após a questão alternativa os 

entrevistados puderam comentar sobre suas respostas e todos os que responderam que depende, 

disseram que a utilização precisa ter um foco bem definido e bem trabalhado pelos profissionais 

da educação. 

Todos disseram que é importante que o lúdico seja inserido na educação tanto na escola 

quanto em casa. Um terço dos entrevistados disseram que já utilizaram algum meio tecnológico 

durante alguma aula ou procedimento com as crianças. 

No questionário, também são pedidas sugestões para a o protótipo apresentado, tanto 

em questões visuais quanto em conteúdo. Neste aspecto foi destacada a importância de uma 

introdução antes do início do jogo explicando como devem ser realizadas as tarefas. O segundo 

ponto levantado foi a possibilidade de manipular os objetos dispostos no ambiente virtual para 

que a criança possa ter uma melhor visualização. 

Figura 3 Análise das respostas ao questionário 

 

Fonte:  Autor. 
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6. Experimento 

No desenvolvimento são apresentados os passos realizados durante a implementação 

deste estudo e do protótipo proposto. 

6.1. Protótipo desenvolvido 

O protótipo desenvolvido tem como objetivo unir a educação e o lúdico à realidade 

aumentada. No aplicativo é possível visualizar a figura geométrica no ambiente em 3D e 

rotacionar em volta da mesma para observar todas as suas faces. O objetivo é que o usuário 

selecione a qual figura 2D das apresentadas corresponde a figura 3D, ou seja, em que forma 2D 

ela se encaixa.  

Até o momento, o protótipo possui oito possíveis formas que podem ser projetadas na 

tela do dispositivo. Elas são selecionadas na base de dados de forma aleatória e na barra de 

seleção que fica na parte inferior da tela, são inseridas várias formas bidimensionais e uma delas 

sendo a resposta correta para a correspondência a forma tridimensional projetada. Na parte 

inferior aparece sempre no mínimo quatro opções, mas ao decorrer do jogo podem aparecer 

maior quantidade de opções. 

O jogo contabiliza a pontuação como a quantidade de vezes que o jogador acertou a 

seleção da figura correspondente e as tentativas representam a quantidade de vezes que o 

usuário pode errar sem que o jogo acabe. 

A Figura 4 mostra uma parte do protótipo desenvolvido com a barra de opções de 

seleção de objetos 2D na parte de baixo e o objeto 3D em realidade aumentada sendo projetado 

no ambiente real do usuário. 

Figura 4 Protótipo desenvolvido 

 

Fonte:  Autor. 

 No exemplo apresentado, um cubo é mostrado no ambiente e o usuário pode apontar a 

câmera para o objeto no ambiente e rotacionar em volta dele para observar todas as suas faces 

em diferentes perspectivas, como mostra a Figura 5. 
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Figura 5 Protótipo desenvolvido: visão por outra perspectiva 

 

Fonte:  Autor. 

Para prosseguir, o usuário deve selecionar a figura 2D em vermelho, que corresponde à 

representação 2D do cubo. Caso ele erre por três vezes, o jogo irá finalizar, a pontuação volta a 

ser zero e as tentativas também voltam a três. A qualquer momento do jogo o usuário pode 

movimentar o objeto pelo ambiente tocando e arrastando o mesmo pela tela. 

Como sugerido pelos profissionais consultados, as Figuras 6 e 7 mostram o tutorial 

disponível logo no início do jogo para auxiliar o entendimento dos passos que devem ser 

tomados. É recomendado o auxílio de um adulto no momento em que a criança vai utilizar o 

jogo, pois o tutorial é apresentado na tela de forma escrita. 

Figura 6 Primeira parte do tutorial disponível 

 

Fonte:  Autor. 
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Figura 7 Segunda parte do tutorial disponível 

 

Fonte:  Autor. 

Para auxílio ao desenvolvimento, o jogo pode ser visualizado pela tela do computador, 

mas para ser efetivamente testado, deve ser gerado o arquivo .apk para instalação no dispositivo 

móvel. 

A aba shaded da plataforma Unity3D é onde a cena pode ser construída e a aba display 

mostra como ficará a visão do usuário. O fundo azul é mostrado pois não há câmera para mostrar 

o real ambiente. 

Os objetos 3D de figuras geométricas que foram utilizados na parte inferior como botões 

de resposta estão disponíveis por padrão na Unity e podem ser utilizados gratuitamente. Os 

objetos 2D foram obtidos de um pacote gratuito que está disponível para download em 

(https://myloview.com.br/fotomural-desenhos-animados-formas-geometricas-basicas-no-

1F3F253). Já os objetos 3D foram construídos por meio da ferramenta de modelagem Blender. 

O código desenvolvido em C# pode ser associado aos objetos para que possam ter ações 

e também responder às interações provenientes dos toques dos jogadores na tela. Foram criadas 

duas listas, uma de objetos tridimensionais e outra de botões, assim a escolha do objeto que 

aparece na tela é aleatória bem como os botões de resposta. 

7. Resultados do jogo 

O jogo foi testado com crianças de dois a sete anos para a validação do experimento. A 

Figura 8 mostra as crianças tendo a interação com o jogo. Foram quatro crianças, dentre elas, 

uma de dois anos, uma de quatro e duas de sete anos.  

O jogo foi desenvolvido para simular os brinquedos que encaixam formas geométricas 

e sua eficácia foi comprovada no momento dos testes com as crianças.  

As crianças mais velhas conseguiram fazer mais pontuação do que as crianças mais 

novas como já era previsto. Elas ficaram entretidas com as cores e a interação com o jogo, ainda 

mais com o fato de que podiam mover a câmera do celular para visualizar os objetos que 

ficavam dispostos no ambiente. 
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Figura 8 Área de desenvolvimento do protótipo 

 

Fonte:  Autor. 

8. Considerações finais 

A realidade aumentada pode ser considerada uma eficiente ferramenta para o ensino e 

aprendizagem infantil de forma lúdica, porém na pesquisa e questionário levantados pode-se 

concluir que a utilização deve ser moderada para que se obtenham resultados promissores. 

A fim de utilizar a realidade aumentada na área da educação lúdica, foi desenvolvido 

o protótipo de aplicativo para o ensino das formas geométricas para crianças de dois a sete anos 

de idade por meio da plataforma Unity3D utilizando o ARCore, que é um framework para 

desenvolvimento de aplicações com realidade aumentada.  

Outras tecnologias podem ser utilizadas para o mesmo fim, mas foi importante a 

utilização da realidade aumentada nesta aplicação pois uma forma geométrica tridimensional 

mostrada na tela do celular aumenta a visibilidade do objeto disposto, melhorando a 

compreensão e associação do objeto 3D com o objeto 2D (que é a resposta disponível na parte 

inferior da tela).  

Foi realizada uma pesquisa entre profissionais da área da educação e da psicologia 

para coletar informações relevantes para o desenvolvimento do jogo e entendimento do impacto 

que a tecnologia pode ter na vida de crianças nesta faixa etária e, com estas informações, as 

sugestões foram aplicadas ao jogo. 

O jogo desenvolvido tem como base os brinquedos que fazem associação de formas 

geométricas tridimensionais com formas bidimensionais e encaixes. Assim, o protótipo foi 

testado com crianças de dois a sete anos. Todas conseguiram interagir com o jogo de forma 

satisfatória. 
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