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Resumo

No mundo globalizado que vivemos, a utilização de dispositivos móveis se faz constante em nosso dia a
dia, sendo assim, estes podem e devem estar vinculados a diversas situações cotidianas. E isso não seria
diferente para a educação, pois com o avanço tecnológico cada vez mais se desenvolvem telefones
celulares, tabletes e aplicativos que possam contribui e facilitar o aprendizado. Dentro desse contexto, foi
realizada uma pesquisa na Universidade Federal de Sergipe com o objetivo de identificar a opinião dos
alunos em relação aos recursos oferecidos pelos dispositivos móveis na disciplina de Química I. Os
resultados demonstraram uma grande utilização de tais dispositivos para o desenvolvimento de atividades
vinculadas à disciplina de Química I, através de livros digitais e aplicativos.

Palavras-Chave: Alunos, Química e Dispositivos Móveis.

Abstract

Nowadays, the use of mobile devices is very constant in our daily lives and they can and should be used in
various situations. It would not be different for education, because with technological advancement,
increasingly develop mobile phones, tablets and applications those may contribute to and facilitate
learning. Within this context, a survey was conducted at the Federal University of Sergipe in order to
identify the students&39; opinion regarding the features offered by mobile devices in the discipline General
Chemistry. According to the results, it becames clear a large use of such devices for the development of
activities related to this discipline, through books and digital applications.
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Introdução

Os meios tecnológicos têm proporcionado o acesso cada vez mais fácil a informações que anteriormente
não seriam possíveis obtê-las. Essas intervenções tecnológicas têm sido essenciais para sociedade,
fazendo parte da vida das pessoas e tornando-se fundamentais para o meio econômico e cultural, por
exemplo. Consequentemente, essas mudanças têm requerido níveis de interatividade cada vez mais
amplos, conectando pessoas, empresas e diversos meio de comunicação, tornando assim o processo
educacional mais dinâmico e, possivelmente mais interessante (SILVIA, 2011).

As mudanças metodológicas têm sido efetivamente promotoras da inserção das novas tecnologias na
escola. Contudo, têm apresentado resultados ainda não satisfatórios, uma vez que necessita da
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capacitação dos profissionais da educação, para assim torná-los aptos ao desenvolvimento de suas
atividades em ambientes informatizados e antenados a velocidade com que as informações se processam
(VALENTE, 2004).

Com a infinidade de dispositivos portáteis no mercado, é natural que esses instrumentos façam parte do
cotidiano dos estudantes. Podendo ser utilizado como uma ferramenta “inteligente” no processo de
aprendizagem. Supõe-se que é proveito utilizar esses meios com a finalidade de adquirir maiores
informações sobre conteúdos pré-formulados. Por outro lado, a utilização desses meios apenas para
promover o ensino, sem gerar questionamentos, não o torna essencial, uma vez que é fundamental o
estabelecimento de diálogos e conflitos, para que assim o conhecimento possa tornar-se ferramenta útil
para o desenvolvimento intelectual (UNESCO, 2013).

Ressalta-se, desta maneira, enfim, a importância da tecnologia móvel como um excelente meio para
ampliar as oportunidades educacionais, até mesmo em áreas onde escolas, livros e computadores são
escassos. Destacando-se em projetos de governo para levar educação, através de dispositivos móveis de
baixo custo, equipados com software educacional, no intuito de erradicar o analfabetismo. Vale lembrar,
que esse meio, não visa substituir, mas sim complementar os investimentos existentes, tais como livros
didáticos e infra-estrutura (UNESCO, 2013).

O estudo da química, em sintonia com essas mudanças, apresentou nos últimos anos adaptações
significativas, na qual é notável o desuso da memorização, da repetição de símbolos e nomenclaturas, pois
hoje a internet disponibiliza diversos softwares conhecidos como aplicativos ou “apps”, que permitem ser
instalados nos mais diversos dispositivos móveis, tornando o aprendizado cada vez mais dinâmico e
acessível. Estudar Química deve compor uma etapa importante da educação na sociedade. Isso se deve,
dentre outros fatores, pela possibilidade que o ensino de química traz para a compreensão da constituição
e das propriedades de diversos materiais (MALDANER, 1995).

Ao se tratar dos dispositivos móveis, comumente, são de uso estritamente pessoal, e são personalizados
da maneira mais adequada ao seu usuário. Aplicativos em telefones celulares e tablets, por exemplo,
permitem as mais variadas atividades, desde jogos e entretenimento, até editores e visualizadores de
textos, colaborando para que habilidades e conhecimentos sejam assimilados e disseminados com maior
eficácia. Adicionalmente, os dispositivos móveis também podem auxiliar na inclusão de deficientes visuais
e/ou auditivos ao processo educacional, por exemplo (SEABRA, 2013).

Potencialmente, os dispositivos móveis tendem a estimular os alunos em buscar oportunidades de
aprendizagem, uma vez que proporcionam uma maior flexibilidade, permitindo a imposição do próprio
ritmo e o direcionamento dos seus próprios interesses, muitas vezes de maneira lúdica. Além de permitir
que o aluno busque esclarecer conteúdos adquiridos de forma equivocada em sala de aula ou ainda
assistir, uma possível aula perdida, através de vídeo-aula disponibilizada na rede (SEABRA, 2013).

Apesar dos argumentos listados, maioria dos professores não tem feito uso dos diversos dispositivos
móveis como possibilidades pedagógicas, preferindo coibir a utilização em sala de aula. É fato que, esses
equipamentos, tendo em vista as possibilidades de entretenimento, podem levar a distração do aluno. No
entanto, se o mesmo não demonstrar interesse, qualquer aspecto pode distraí-lo, inclusive sua própria
imaginação (UNESCO, 2013).

Os professores de Química que, rotineiramente, ouvem dos alunos que é uma disciplina complexa, quase
incompreensível devido a sua complexidade, se deparam com problemas que hoje são considerados
comuns no mundo acadêmico, uma vez que, a maioria dos alunos apresenta-se em sala de aula portando
telefones celulares e possivelmente com as tecnologias mais modernas do mercado, o que muitas vezes
torna a troca de conhecimento e o dinamismo pedagógico cada vez mais complicado.

É fato que muitos alunos ao irem as salas de aulas, muitas vezes não dão certa atenção ao que os
professores estão falando, e muitas vezes a causa dessa falta de atenção pode ser do uso do telefone
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celular nas redes sociais, em bate-papos, entre outros.

Contudo, o fácil acesso a informação provoca um processo de mudança contínuo, visto que as
transformações ocorrem cada vez mais rapidamente e em curtíssimo espaço de tempo. Revelando
barreiras impostas pela falta de familiaridade com o procedimento em questão, isso se torna mais forte
quando a responsabilidade pelo ato é culminante, como o ato de lecionar (TAJRA, 2004).

Dentro desse contexto é importante ressaltar que o uso de dispositivos móveis nem sempre são utilizados
para entretenimento, uma vez que, através destes é possível estudar vários assuntos químicos, por meio
de livros digitais, até mesmo simular diversas experimentações, pois há softwares disponíveis que trata
muitos conteúdos de maneira mais interativa.

Este trabalho visa identificar a opinião dos alunos em relação aos recursos oferecidos pelos dispositivos
móveis na disciplina de Química I, visando o processo de ensino-aprendizagem, como instrumento
pedagógico dinâmico e eficiente, gerador de motivação e interação sócio-educativa.

Durante o estudo, são destacadas as intervenções ocasionadas pela sua utilização, que podem vir a
provocar em ambientes educacionais, diferentes formas de aproveitamento, aliando métodos de ensino à
inovação tecnológica.

Metodologia

Foi realizada uma pesquisa através de um questionário com alunos da Universidade Federal de Sergipe
(UFS), os quais estavam cursando a disciplina Química I, a fim de obter algumas respostas sobre a
utilização e a interferência de dispositivos móveis no aprendizado.

A pesquisa objetivou um levantamento de informações sobre a importância das novas tecnologias como
forma de intervir na formação acadêmica, no tocante a disciplina de química: quanto ao uso para fins
acadêmicos, como ferramenta de interação social, e quanto à dificuldade da não utilização, desses
dispositivos.

Resultados e discussão

Quanto ao desenvolvimento da proposta, foi realizada com alunos da UFS, em turmas de cursos diversos,
para tornar os resultados obtidos o mais homogêneo possível. Foram coletadas informações das turmas da
disciplina Química I, ofertada pelo departamento de química da UFS. Por se tratar de uma instituição de
ensino que disponibiliza o acesso de dispositivos móveis a internet, e contando que todos os estudantes
que participaram da pesquisa fazem uso de tal recurso, a pesquisa tornou-se apta para alcançar os
objetivos traçados.

Os estudantes entrevistados apresentam-se 62% do sexo masculino, logo 38% feminino. Os alunos são de
faixa etária entre 15 e 24 anos (68%), 25 e 34 anos (25%) e 7% acima de 34 anos. Uma das questões do
questionário nos ajudou a verificar se os alunos possuíam algum tipo de dispositivo móvel, e como
resultado a maioria (98%) utiliza o telefone celular em detrimento ao tablet. A questão seguinte
completava a anterior, ao indagar qual a função do dispositivo móvel durante o dia a dia, sendo que 55%
deles afirmaram usar o dispositivo móvel para se comunicar através das funções básicas do telefone
celular, ligações e mensagens de texto. Já a internet foi a opção que vem logo após com 39,5% de
utilização pelos entrevistados (BENTO, 2013).

Em relação à utilização desses dispositivos em sala de aula, os estudantes ficaram praticamente divididos,
uma vez que a diferença entre os que utilizam o telefone celular e os que não utilizam foram de apenas
2%, mostrando que esses dispositivos podem ser tratados como ferramenta útil em sala de aula. No
entanto, ressalta-se que essa utilização pode ou não ser a favor do desenvolvimento da aprendizagem,
identificando um dos riscos da inserção dessa tecnologia no ambiente escolar. Desses, 70% informaram
fazer uso do dispositivo no máximo 5 vezes por aula e 21% assumiram estarem sempre conectados, não
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havendo limites para uso na sala de aula. Resultado esse que pode atrapalhar diversas vezes o
aprendizado do aluno, uma vez que ao utilizar o dispositivo em sala de aula por diversas vezes uma certa
desconcentração por existir em virtude de assuntos diferentes que podem está sendo tratados, fato este
que muitas vezes leva a perda de informações que pode está sendo transmitida por parte dos professores.

Os estudantes demonstraram fazer uso destes dispositivos para fins acadêmicos, correspondendo a 76%
dos entrevistados. No entanto, 82% deles informaram que o uso de telefones celulares e tablets não
atrapalham o desempenho em sala de aula e que nunca fizeram uso de tal recurso a fim de fraudes em
avaliações de aprendizado. Isso corrobora com a opinião da UNESCO, a qual acredita que os aparelhos
podem sim auxiliar no processo de aprendizado.

Parte dos alunos afirmaram que os dispositivos móveis são parte integrantes deles. Sendo que 50% deles
informaram não conseguir passar, sequer, um dia sem a utilização desses eletrônicos e que não se sentem
incomodados com o uso em sala de aula. Esta última resposta é esperada, uma vez que maior parte dos
alunos faz uso desses aparelhos em sala de aula.

Em relação à utilização desses dispositivos para fins acadêmicos, 59,5% dos estudantes informaram fazer
uso de livros digitais para estudar química. E informaram utilizar os aparelhos para manter-se organizados
em relação às atividades a serem realizadas. Segundo a UNESCO o uso de tecnologias móveis na escola
apresenta pelo menos dez bons motivos, os quais são listados abaixo:

- Amplia o alcance e equidade da educação;

- Melhoram a educação em áreas de conflito ou que sofreram desastres naturais;

- Assiste alunos com deficiência;

- Otimiza o tempo na sala de aula;

- Permite que se aprenda em qualquer hora e lugar;

- Constrói novas comunidades de aprendizado;

- Dá suporte à aprendizagem in loco;

- Aproxima o aprendizado formal do informal;

- Provê avaliação e feedback imediatos;

- Facilita o aprendizado personalizado.

No entanto, apenas 8% informaram fazer uso de algum aplicativo para estudar as aulas de química,
destes 4% faz uso de aplicativo matemático (webcalc) e 4% de aplicativos para visualização de vídeos
(YouTube). Através desses resultados, é possível notar que muitos alunos não conhecem diversos
aplicativos que contribuem para um melhor desempenho nas aulas de química. Sendo assim, é preciso que
haja uma maior divulgação para utilização desses aplicativos, uma vez que estes podem facilitar o
aprendizado. Dentre os diversos podem ser citados o Quip Tabela que apresenta o formato tradicional da
tabela periódica, com os elementos químicos distribuídos em metais, não-metais e gases nobres, sendo
que ao clicar em cada elemento é possível obter informações a respeito das principais características dos
elementos, as fontes onde se encontram, as aplicações e dente outros.

Outra maneira que pode contribuir para o desenvolvimento dos alunos é o acesso a websites
interessantes, como por exemplo o Mix química, o qual trata de aulas animadas em relação a diversos
conteúdos, de links educacionais, de vídeos aulas e softwares como o ChemLab que faz uma simulação
interativa no laboratório de química, permitindo aos usuários executar rapidamente experiências,
enfatizando os princípios essenciais e técnicas experimentais, há também o VR Moléculas Pro que
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apresenta uma interatividade com as geometrias das moléculas, modos de vibração e rotação, já o
AcidBaseLab apresenta o cálculo da curva de titulação que pode ser usado para simular experiências reais,
para o cálculo do pH de um ácido forte ou fraco, podendo simplesmente editar a lista de possíveis
ácido/produtos químicos e indicadores de pH para corresponder a determinadas necessidades específicas
(MIXQUÍMICA, 2013).

Dessa maneira, instigar os alunos a coletarem informações e, assim, construírem seu conhecimento,
ensiná-los a pesquisar usando as tecnologias disponíveis, pode fazer com que os dispositivos móveis ao
invés de concorrer com o professor a atenção dos estudantes seja um importante companheiro no ensinar
a aprender.

Conclusões

O aprendizado em química deve permitir ao aluno a concepção de conceitos e transformações que ocorrem
no dia a dia, na qual a utilização de novas tecnologias vem para reconduzir o processo de
ensino-aprendizagem em busca do desenvolvimento intelectual por parte de todos os cidadãos.

De acordo com resultados obtidos é notável a presença de dispositivos móveis na vida cotidiana dos
alunos e nas aulas de Química I, uma vez que 98% dos entrevistados afirmaram utilizar o telefone celular,
demostrando assim uma grande inserção deste na sociedade.

Ao se tratar da utilização dos dispositivos móveis para estudar química 59,5% dos estudantes informaram
fazer uso de livros digitais, no entanto ao se perguntar se havia a utilização de algum aplicativo que
pudesse contribuir para um melhor aprendizado, apenas 8% confirmaram utilizar algum tipo, dessa
maneira fica evidenciado que é preciso uma maior exposição dos aplicativos e softwares que podem ser
utilizados a partir desses dispositivos, os quais podem contribuir para um melhor desenvolvimento nas
aulas de química.
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