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RESUMO 

Este artigo apresenta uma proposta de produção multimodal de textos com o uso da 
tecnologia de Realidade Aumentada, objetivando motivar as atividades de leitura e de 
produção textual, bem como potencializar esse processo na escola. Ficou evidenciada 
nesta pesquisa, que a utilização de RA potencializa a produção multimodal de textos, 
pois essa tecnologia permite a associação de diferentes tipos de mídias aos textos 
produzidos pelos estudantes, tendo sido considerado como um importante instrumento 
de motivação à leitura e à escrita. Os resultados analisados neste trabalho revelaram que 
os estudantes demonstraram maior motivação e interesse nas produções textuais 
enriquecidas com a tecnologia de RA. Constatou-se que o uso desta tecnologia em 
atividades de produção multimodal de textos constitui-se em uma importante 
abordagem que pode ser utilizada por professores que desejem inserir as tecnologias em 
suas práticas de produção textual no contexto escolar. 
 
Palavras-chave: Produção Textual Multimodal. Realidade Aumentada. ARTool-
Book.   
 
 

1 Introdução 

 O trabalho com produção textual em sala de aula é uma oportunidade de 

interagir com a língua nos seus mais diversos usos do cotidiano. Assim sendo, deve-se 

possibilitar aos estudantes a oportunidade de produzir e compreender esses textos de 

maneira adequada, a cada situação de interação comunicativa. No entanto, constata-se 

no cotidiano das escolas que as práticas de produção textual ainda são realizadas, em 
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sua grande maioria, de forma tradicional, em cadernos ou em folhas pautadas, nos quais 

os estudantes escrevem seus textos a lápis ou caneta, o que torna essa atividade 

desinteressante e desmotivadora. Essa desmotivação ocorre, segundo Nickhorn (2014), 

porque a escola muitas vezes não coloca à disposição do estudante materiais atrativos e 

interessantes que despertem no mesmo a vontade de ler e escrever. Além disso, percebe-

se também que ainda são dedicados poucos momentos para atividades de produção 

textual, o que gera menor interesse dos estudantes em produzir textos de qualidade, uma 

vez que essa prática, assim como a da leitura, nem sempre faz parte de suas atividades 

exteriores ao âmbito escolar, ideia defendida por Meira (2014). 

 Nesta perspectiva, Cecchin e Reis (2014) afirmam que aliar produção textual à 

tecnologia para a construção de conhecimentos em Língua Portuguesa é uma atividade 

desafiante e que requer pressupostos teóricos que fundamentem o trabalho docente, 

especificamente no desenvolvimento de atividades que capacitem o estudante a explorar 

as diversas linguagens e seus usos na contemporaneidade (p. 1). Essas diferentes 

linguagens se referem à realização de um trabalho diferenciado que pressupõe explorar 

recursos multimodais, explicam as autoras. Entende-se que a inclusão de desenhos ou 

imagens (fotos, vídeos, entre outros) na prática pedagógica, contribui para o 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes, tornando-os capazes de transitar com 

eficiência pelos multiletramentos que se apresentam nos meios sociais (HENZ et al., 

2015, p. 58).   

 Assim sendo, a multimodalidade pode ser realizada com o suporte das 

tecnologias, tendo em vista que existem diversos recursos tecnológicos que podem 

auxiliar na integração de elementos e mídias a um texto. Entre estas possibilidades 

destaca-se neste artigo a utilização de Realidade Aumentada (RA) no âmbito 

educacional, considerando a colocação de Insley (2003), que caracteriza a RA como 

“uma melhoria do mundo real com textos, imagens e objetos virtuais, gerados por 

computador” (INSLEY, 2003). Diante do exposto, este artigo apresenta os resultados de 

uma proposta de produção multimodal de textos com o uso da tecnologia de Realidade 

Aumentada, buscando aumentar a motivação e o interesse dos estudantes em atividades 

de leitura e produção textual, e diversificar o processo de produção de textos na escola. 
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2. Realidade Aumentada na Educação  

Para Henz et al. (2015),  as tecnologias digitais se fazem cada vez mais presentes 

em nosso cotidiano acarretando novas possibilidades de interação (p. 58). O que se 

observa como tendência é a proliferação de recursos e ferramentas para a produção 

digital de textos, em que emerge a possibilidade de exploração de recursos multimodais 

para diversificar a produção textual. Ainda, uma estratégia que tem se demonstrado 

promissora para motivação da produção textual no âmbito educacional é a fusão do 

texto considerado “clássico”, impresso, com elementos virtuais e uso de diferentes 

mídias. Entre as tecnologias que podem trazer inovação e interação, ao integrar mundo 

real e virtual,  destaca-se a Realidade Aumentada (SANTOS E ALMEIDA, 2015), que, 

segundo Azuma et al. (2001), pode ser caracterizada como um sistema que suplementa 

o mundo real com objetos virtuais gerados por computador.  

No contexto da RA, vários trabalhos educacionais foram desenvolvidos por 

autores como Reis e Kirner (2011), Galvão e Zorzal (2012) e Corrêa et al. (2012), entre 

outros. Trabalhos esses que demonstram que a RA oferece ao usuário conteúdos de 

aprendizagem em perspectiva 3D, aprendizagem ubíqua, colaborativa e situada, senso 

de presença, imediatismo e imersão pelo usuário, visualização do que é invisível e uma 

ligação entre a aprendizagem formal e informal (ANAMI, 2013, p. 37). Entre as 

possibilidades de uso da RA no âmbito educacional encontram-se livros interativos, 

foco deste projeto, sendo que a próxima seção apresenta alguns dos trabalhos correlatos 

analisados. 

 

4 Trabalhos Correlatos 

Segundo Billinghurst et al. (2001), os livros com RA apresentam grande 

aceitação na área educacional, pois quando se vê esses livros, eles aparentam ser um 

livro comum. Porém, quando são colocados em frente a webcam de um computador, 

objetos 3D, sons, animações, explicações textuais e outros elementos interativos 

provocam a sensação de “saltar” de suas páginas pelos efeitos da RA.  
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 Um livro com aplicação de RA para ser usado no ensino de xadrez foi proposto 

por Souza e Kirner (2010). Neste livro, os autores utilizaram animações 3D combinadas 

com instruções sonoras e visuais, permitindo ao estudante um melhor entendimento das 

regras do jogo se comparado à forma tradicional de ensino (quadro-negro e livros). 

Como resultados do trabalho, os usuários apontaram o livro como uma estratégia 

diferenciada para uso no ensino de xadrez, dando ao estudante a possibilidade de 

estudar sozinho em sua casa - fazendo exercícios, e ao instrutor, de apresentar as regras 

do jogo de uma forma mais clara, dinâmica e interativa (SOUZA e KIRNER, 2010).  

Outro trabalho com o uso de RA foi desenvolvido por Corrêa et al. (2012), 

denominado MusicandoRA (Sistema Interativo em RA), composto de um livro e um 

software para interação com os elementos musicais 3D, para apoio ao processo de 

iniciação musical infantil, cujas avaliações feitas com estudantes e especialistas em 

Educação Musical apontaram os benefícios que essa ferramenta pode trazer para o 

ensino e aprendizagem musical em grupo ou individual, de crianças e adolescentes, 

tanto com acompanhamento de educadores, como em casa, proporcionando maior 

interesse por parte dos estudantes no trabalho com música (CORRÊA et al., 2012).  

Reis e Kirner (2011) apresentam o GeoAR, livro construído por no qual 

utilizaram recursos de RA  com o objetivo de apoiar o ensino e a aprendizagem 

referentes às principais figuras geométricas. Os autores avaliaram atributos referentes ao 

uso de marcadores, facilidade de aprendizado e de utilização, recursos visuais e sonoros 

e interação geral, tendo obtido retorno positivo dos estudantes que participaram da 

pesquisa. 

Por fim, Juttel et al. (2015) propõem o uso da RA por meio de um livro e de um 

aplicativo denominado Alfabeto Aumentado, com o objetivo de auxiliar no processo de 

alfabetização infantil.  Como resultados da utilização do aplicativo junto a estudantes de 

primeiro e segundo ano do ensino fundamental os autores destacam que as crianças 

acharam o mesmo divertido e uma forma de aprender sem perceber o processo.   

Considerando-se a avaliação dos trabalhos correlatos destacados neste trabalho, 

pode-se afirmar que são significativos, evidenciando que a RA proporciona o uso de 

recursos que enriquecem o material elaborado e propicia uma maior interação entre o 
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usuário e o material produzido. Também propicia maior motivação aos estudantes e 

contribui para o ensino e aprendizagem em várias áreas do conhecimento. No entanto, 

no que se refere à produção de livros interativos com RA, o que se observou foi apenas 

a utilização desses livros por parte de estudantes, sem que estes fizessem parte do 

processo de desenvolvimento dos mesmos, considerando-se que os trabalhos 

encontrados, todos foram produzidos por professores, para dar suporte ao ensino de suas 

disciplinas. Embora não se tenha encontrado trabalhos que apresentassem iniciativas de 

produção textual com o uso da RA, acreditou-se na hipótese de utilizar essa estratégia 

em atividades de produção de textos, pela possibilidade de enriquecer a produção 

multimodal utilizando a tecnologia de RA. Para esta decisão, considerou-se o 

conhecimento que se teve de materiais de outras áreas do conhecimento, que foram 

produzidos com a tecnologia de RA e que obtiveram consideráveis resultados.  

 

 

5. Aspectos Metodológicos 

O estudo foi realizado em uma escola municipal do estado do Rio Grande do Sul 

e contou com a participação de sete estudantes, do sexto ano do ensino fundamental, na 

faixa etária entre 11 a 14 anos. O gênero textual proposto aos estudantes para a 

produção textual foi a releitura colaborativa da história infantil Os Três Porquinhos, dos 

Irmãos Grimm. De acordo com Gagliardi e Amaral (2011), os contos de fada são 

histórias nas quais estão presentes personagens encantados e elementos mágicos, que 

fazem parte do imaginário infantil. Para as autoras, os contos de fadas tradicionais 

apresentam as representações da natureza e do espaço limitadas, o que possibilita a sua 

reinvenção e releitura. Para que os estudantes realizassem a releitura do conto de fadas, 

primeiramente foi comentada a biografia dos autores da história Os Três Porquinhos, os 

Irmãos Grimm. A seguir, foi lida a história e, posteriormente, fizeram-se comentários 

destacando os aspectos culturais, sociais e morais na história, considerando o momento 

histórico em que foi produzida, ou seja, em 1812. 

No momento seguinte, foi proposta aos estudantes a escrita colaborativa da 

história infantil, oportunidade em que foram desafiados a reescreverem a história 
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substituindo aspectos da época na qual foi escrita, por características contemporâneas - 

considerando os aspectos culturais, sociais e morais que compõem a história. Um dos 

estudantes foi escolhido pelos colegas para ir escrevendo o texto, enquanto todos 

opinavam sobre a sequência da história. Os estudantes eram observados pela 

pesquisadora, que quando solicitada, interferia no trabalho. A seguir, fez-se a leitura 

coletiva e a reescrita da produção, realizando adequações, quando necessário. Depois de 

realizados todos os ajustes, o texto ficou pronto para ser utilizado no desenvolvimento 

do livro interativo que foi denominado pelos estudantes como As Três Porquinhas. 

Para concluir o trabalho de produção textual multimodal o livro interativo foi 

impresso, para que os estudantes pudessem ler suas produções visualizando e 

manipulando a tecnologia de RA que utilizaram na construção de seus textos. Para 

Quadros e Schmiedt (2006), a leitura e escrita de um texto deve ter um significado real 

para o estudante, como por exemplo, confeccionar pequenos livros com os estudantes, 

contendo histórias criadas por eles ou ilustrar textos já trabalhados (p. 43).  

A ferramenta utilizada na produção multimodal de textos com RA e na 

construção do livro interativo deste trabalho foi a ARTool-Book (OKAWA et al., 2011) 

que, além de ser um software livre, pode ser utilizada por usuários não especialistas em 

informática. O software ARTool-Book é composto por placas virtuais, objetos virtuais e 

sons. As placas virtuais são objetos 3D, em cujas faces podem ser inseridas imagens 

(uma em cada face). Os objetos virtuais são elementos que podem ser incluídos nas 

páginas, o que torna o livro mais atrativo. E, por fim o som, que é outro elemento que 

pode ser inserido no livro e pode tanto ser preparado pelo usuário que está criando o 

livro (narrações gravadas), quanto podem ser oriundo de bibliotecas de sons. 

Para a coleta de dados utilizou-se como instrumento o questionário proposto por 

Reis e Kirner (2011) para avaliar ambientes de RA.  A próxima seção apresenta os 

resultados da produção. 

 

 6. Discussão dos Resultados 

Para o desenvolvimento do livro interativo, estudantes trabalharam em um 

mesmo computador no laboratório de informática da escola – alternando-se na 
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realização do trabalho colaborativo. No desenvolvimento do livro, primeiramente 

produziu-se a capa, na qual foram inseridas informações em três campos: o título do 

livro, o nome dos autores e uma breve apresentação do livro. A seguir, os estudantes 

realizaram a inclusão do texto que produziram anteriormente, bem como das imagens e 

dos objetos 3D, que foram pesquisados em repositórios na Internet. No total, a obra foi 

composta por sete páginas, sendo que a figura 1 mostra uma delas. 

 
Figura 1. Página do livro produzido 

Por fim, os estudantes realizaram a avaliação do trabalho respondendo ao 

questionário. As questões que compuseram o questionário analisaram os seguintes itens: 

Facilidade de Aprendizagem e Uso, Aspectos Visuais, Interação Geral e Uso dos 

Marcadores. O nível de satisfação dos estudantes foi avaliado utilizando a escala Likert 

Icônica com cinco pontos (SALES et al., 2008), como mostra a figura 2. 
 

Figura 2– Escala Likert Icônica do Questionário de Avaliação 
 

O primeiro item analisado, Facilidade de Aprendizado e de Uso, é composto de 

três questões: Q1. Qual o nível de facilidade quanto ao aprendizado de como produzir 

um livro interativo com RA?; Q2. O funcionamento é de fácil recordação? e “Q3. Qual 

o nível de atratividade dos elementos 3D?”.   

 1. Ruim                2. Fraco 3. Regular    4. Bom  Excelente 
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Figura 3 – Análise da facilidade de aprendizagem e de uso do livro interativo 

 

Analisando os resultados apresentados na figura 3, pode-se afirmar que a 

maioria dos estudantes demonstrou-se satisfeita, pois não encontrou dificuldade em 

utilizar o software ARTool-Book, considerando que 80,9% dos estudantes avaliaram 

como Excelente ou Bom a facilidade de aprendizagem e de utilização do mesmo. 

O segundo item analisado relacionou-se aos Aspectos Visuais, no qual os 

estudantes responderam as seguintes questões: “Q1. Qual o nível de satisfação quanto 

aos aspectos visuais dos textos?” e “Q2. Qual o nível de satisfação quanto ao contraste 

entre o ambiente virtual e o ambiente físico?”. Esta questão apresentou 92,8% das 

respostas na escala de Excelente ou Bom, como demonstra a figura 4. 

 
Figura 4 – Análise dos aspectos visuais do livro interativo 

 

Considerando as respostas para as questões e as conversas informais com os 

estudantes no decorrer do processo, observou-se que a maioria achou que as cores, 

contraste, brilho, etc., usados nos textos permitiram uma leitura clara, havendo contraste 

entre o ambiente virtual e o ambiente físico. Isto evidencia uma das características do 
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uso de RA, de que a mesma possui um alto apelo visual para os estudantes (ANAMI, 

2013).  

No item Interação Geral, as seguintes questões compunham este item: “Q1. 

Qual o nível de satisfação quanto à obtenção dos resultados da aplicação? - por 

exemplo, você conseguiu movimentar as figuras em 3D inseridas no livro?” e “Q2. A 

aplicação leva à sensação de integração com o ambiente virtual? – ou seja, você sentiu 

que o ambiente de interação no computador fazia parte do seu mundo real?”. 

Verificou-se que 100% dos estudantes responderam Excelente ou Bom, o que 

evidencia que ficaram muito satisfeitos quanto à obtenção dos resultados da aplicação, 

pois conseguiram  movimentar as figuras em 3D inseridas no livro e tiveram a sensação 

de integração com o ambiente virtual, de acordo com o que representa a figura 5.  

 
Figura 5 - Análise dos aspectos de interação geral do livro interativo 

 

Ainda dentro deste item, os estudantes responderam a uma questão fechada com 

espaço para comentários, que indagava: “Você recomendaria a colegas e professores o 

livro que vocês produziram?” Todos responderam de forma afirmativa esta questão, e 

alguns comentários dos estudantes podem ser destacados (Quadro 1): 
 

Quadro 1. Justificativa dos estudantes para a recomendação do livro 

Recomendaria porque.... 

Estudante A -  “foi interessante trabalhar com a tecnologia”. 

Estudante B -  “porque ficou muito bom”. 

Estudante C  - “foi muito curiosa a construção com as tecnologias”.  

Estudante D - “achei interessante o trabalho e acho que todos vão gostar”.  

Estudante E - “ficou legal e gostei muito da produção do livro”.  
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Estudante F -  “o livro ficou muito bonito com o uso das tecnologias”. 

 

Estas declarações dos estudantes estão em acordo com o que expuseram as 

autoras Cecchin e Reis (2014), quando declararam que “aliar produção textual à 

tecnologia é uma atividade desafiante”, considerando que a atividade demonstrou bons 

resultados na concepção desses estudantes. Finalmente, no item 4, Uso dos Marcadores, 

92,8% dos estudantes responderam sentirem-se satisfeitos quanto ao ajustamento dos 

marcadores em relação à câmera (Q1) e quanto ao nível de satisfação geral quanto à 

utilização dos marcadores (Q2), de acordo com a figura 6.  

 
Figura 6 - Análise dos aspectos de uso dos marcadores do livro interativo 

 

Cabe salientar que não foi obtida nenhuma resposta Excelente, resultado este 

que vai ao encontro das observações realizadas pela pesquisadora, que creditou as 

principais dificuldades do processo à utilização dos marcadores, no que se refere ao seu 

rápido e correto posicionamento em frente à câmera para capturar as imagens 

especificadas.  

7 Considerações Finais 

Este artigo apresentou uma proposta de produção multimodal de textos com uso 

da tecnologia de RA, com o propósito de verificar se a utilização desta tecnologia 
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motiva o processo de leitura e escrita e, também, se diversifica a produção textual no 

contexto escolar. Constatou-se que tanto nos aspectos relacionados à escrita como à 

leitura, o enriquecimento do trabalho com a RA foi um fator extremamente favorável, 

pois os estudantes realizaram as atividades com entusiasmo e determinação. Da mesma 

forma, considera-se que a utilização desta abordagem possibilitou que a produção 

multimodal de textos se tornasse diversificada, o que fortaleceu este processo e 

evidenciou uma metodologia eficiente em práticas de leitura e escrita no contexto 

escolar.  

Considerando a avaliação realizada, constata-se que os estudantes sujeitos da 

pesquisa consideraram-se capazes de explicar facilmente a outra pessoa a produção do 

livro interativo, bem como acharam atrativo o uso dos elementos 3D, motivando-os ao 

uso do software. Também ficou evidente nesta pesquisa, que os estudantes 

consideraram boa a utilização dos marcadores. No entanto, na observação da 

pesquisadora, este foi o item no qual os estudantes sujeitos da pesquisa encontraram 

maior dificuldade, considerando que a pesquisadora precisou auxiliá-los no 

posicionamento dos marcadores para visualizarem os objetos 3D. Porém, depois de 

encontrado o ponto de visão desses objetos, os estudantes os manipularam com certa 

facilidade. 

É importante ressaltar que a pesquisadora percebeu alguma fragilidade na 

construção do livro no que se refere aos objetos 3D existentes nos repositórios desses 

elementos na Internet, considerando que os estudantes tiveram dificuldade em encontrar 

imagens 3D que representassem algumas passagens e personagens do texto que 

construíram, como por exemplo: três porquinhas, loba, vovozinha, entre outros, os quais 

estes estudantes substituíram por outros objetos semelhantes, mas que não 

representaram exatamente o que eles gostariam que compusessem o livro produzido. 

Ao final deste trabalho é possível elencar algumas possibilidades de trabalhos 

futuros que podem ser realizados a partir deste, tais como realizar um estudo mais 

significativo sobre as questões do trabalho colaborativo em aulas de produção textual. 

Visualiza-se também a aplicação do trabalho para turmas maiores, objetivando 

aprofundar as avaliações e análise dos resultados. Da mesma forma, é viável realizar o 
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trabalho com professores, no sentido de que esses se apropriem de conhecimentos 

referentes à abordagem proposta nesta pesquisa, para que possam utilizar esta estratégia 

em suas práticas no ensino de produção textual. Ainda, pode-se buscar aplicar esta 

abordagem a outros gêneros textuais, bem como explorar o uso de áudios, o que não foi 

feito nesta primeira experiência. 
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