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Este trabalho teve como objetivo apresentar e discutir o uso de alguns aplicativos educacionais para o Ensino de Química,
disponível gratuitamente, aos professores em formação inicial e continuada, em uma oficina ofertada na “XI Escola de
Verão em Educação Química-EVEQUIM” e, identificar algumas considerações e impressões dos sujeitos da pesquisa
sobre os aplicativos. Foi utilizado um questionário fechado baseado na escala de likert como instrumento de coleta de
dados. As observações e análise dos resultados nos leva a concluir que a oficina “Identificando obstáculos epistemológico
em Aplicativos Educacionais” possibilitou, através das discussões, perceber que não basta simplesmente utilizar estes
aplicativos sem nenhuma orientação, é preciso avaliar se os mesmos são favoráveis a aprendizagem, e de forma
planejada, adequá-los à pratica docente, para que não se torne um obstáculo na aprendizagem.
 
PALAVRAS-CHAVES: Aplicativos Educacionais, m-learning, Ensino de Química
 
ABSTRATC
This study aimed to present and discuss the use of some educational applications for the Chemistry Teaching, available for
free to teachers in initial and continuing education, offered in a workshop on "“XI Escola de Verão em Educação
Química-EVEQUIM”" and identify some thoughts and impressions of the research subjects about the applications. A
questionnaire based on the Likert scale as data collection instrument was used. Observations and analysis of results leads
us to conclude that the workshop "Identifying epistemological obstacles in Educational Applications" possible, through
discussions, realize that it is not enough simply to use these applications without any guidance, you need to evaluate
whether they are conducive to learning, and in a planned way, adapt them to the teaching practice, so that does not
become an obstacle in learning.
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INTRODUÇÃO
A evolução tecnológica vem trazendo mudanças comportamentais e de paradigmas. Observa-se que a sociedade do
conhecimento e da informação utiliza de forma crescente as tecnologias de armazenamento e transmissão de dados,
sobretudo pela rapidez com que as informações são compartilhadas através da internet, seja por computadores, smart
phones ou tablets.
A facilidade do uso destas tecnologias associada aos recursos de interatividade está conquistando as crianças,
adolescentes, adultos e, mais recentemente, os idosos. Uma das possíveis justificativas para essa adesão são os preços
cada vez mais acessíveis que facilitam a sua aquisição, o que permite a condução de uma geração familiarizada com
estes instrumentos digitais e suas funcionalidades. Enfim, a sociedade atual, nos mais diversos setores, cada vez mais se
estrutura e se organiza com base nessas tecnologias interligadas em redes, o que caracteriza, de acordo com o sociólogo
e pesquisador Manuel Castells, uma “Sociedade em Rede” (SCHLEMMER, 2011, p. 2).
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Para Castells (2005) a tecnologia não define a sociedade, mas ao contrário, a sociedade é quem define a tecnologia de
acordo com suas necessidades. Diz ainda que a sociedade sempre movimentou-se de acordo com a tecnologia e
conhecimento, mas com a microeletroeletrônica, através de redes tecnológicas, “fornecem novas capacidades a uma
velha forma de organização social: as redes.”  Já Moran, Masetto e Behrens (2009) afirmam que a sociedade está
mudando as formas de organizar, de ensinar, de aprender e que uma das áreas prioritárias de investimentos é a
implementação de tecnologias telemáticas para conectar alunos e professores.
Beber e Fialho (2014) discutem as transformações que a escola vem sofrendo, dando ênfase ao conhecimento distribuído
na rede digital, e à importância de pensar em um ensino onde as crianças já nascem nessa era, com todo conhecimento
disponível, necessitando de uma pedagogia de inclusão, em que o aluno se construa em colaboração conjunta, em rede.
No decorrer dos anos, indiscutivelmente, a escola se transformou, evoluiu. Saiu do pergaminho, para a lousa, o caderno;
do mimeógrafo para a reprografia; do projetor de slide para o retroprojetor, o datashow; do rádio para a televisão; da fita
VHS para DVD+R, de computadores para tablets. Até o início do século XXI, os alunos precisam de mala ou mochila para
armazenar suas mídias do conhecimento, ou seja, livros, cadernos, revistas. Na atualidade, podem carregar notebook,
netbook, tablet, ipad, iphone, ipodtouch, dentre outras mídias, para armazenar toda e qualquer informação. Tem-se um
mundo dentro de um aparato tecnológico interacionado aos mundos dos mais diversos saberes e realidades. (BEBER E
FIALHO, 2014, p.3)
De fato, o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas escolas vem sendo defendido baseando-se na
possibilidade de um ensino mais interativo, em que possibilite ao aluno um desenvolvimento mais crítico, ativo e autônomo
diante das infinidades de informações que se propagam destas ferramentas e a partir delas, capacitar então, os alunos
para formação de cidadãos produtivos e participativos.
Desta forma, a inclusão digital apresenta-se como um tema complexo e desafiante tanto na implementação quanto na
maneira de seu uso para fins educativos.  Neste sentido, Belloni (2012, p.24) diz que será necessário “reconhecer a
importância das TIC e a urgência de criar conhecimentos e mecanismos que possibilitem sua integração com a educação,
é também preciso evitar o deslumbramento”.  Não são as tecnologias que altera a forma de ensinar, nem são elas que
solucionarão todas as necessidades de ensino, mas, com a sociedade cada vez mais tecnológica, podem ser exploradas
no âmbito escolar.
Entretanto, a mudança não está restrita ao uso de TIC em sala de aula, mas como usá-la. Um importante fator que é
preciso ser levado em consideração é justamente a função do professor, como enfatiza Beber e Fialho (2014) ao colocar
que se por um lado tem-se a utilização das tecnologias, por outro, tem-se o redimensionamento do papel do professor,
considerando que os espaços pedagógicos entrelaçados em rede produzem um movimento com características
específicas como, por exemplo, a construção de conceitos a partir de discussões e problematizações, passando das
metodologias passivas para metodologias ativas, dentre outras. Neste aspecto, é necessário discutir a problemática da
busca pela melhoria no ensino de química, e a necessidade de formar cidadãos alfabetizados cientificamente e
tecnologicamente.
Como já vem sendo pesquisado, um dos principais fatores apontados para o insucesso na aprendizagem é o modelo de
transmissão-recepção do conhecimento, como também a falta de metodologias diferenciadas. O que se observa é a
reprodução de conceitos apresentados nos livros didáticos, sem levar em consideração a evolução epistemológica da
ciência, o cotidiano dos alunos, nem suas concepções previas, onde os alunos simplesmente recebem os conceitos e vê a
ciência como verdade absoluta, inacessível e sem correlação com o mundo que está inserido, levando ao insucesso
escolar.
Baseado nesta necessidade de mudança, Moran (2014) defende que as tecnologias móveis apresentam aspectos
promissores. Os programas de um computador ou tablet por aluno, ainda em fase experimental em centenas de escolas
municipais, estaduais e particulares, sinalizam mudanças muito importantes na forma de ensinar e de aprender. Assim, a
sociedade escolar tende a “adapta-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e a
apropriação crítica desses novos meios.” (KENSKI, 2007, p. 18)
De acordo com as Diretrizes Políticas da UNESCO (2014), a tecnologia móvel utilizada para fins educativos, trouxe uma
nova denominação, conhecida como aprendizagem móvel ou mobile learning ou ainda m-learning. Pela definição da
Unesco (2014, p.8) é aquela que envolve o uso de tecnologia de comunicações móveis, por si só ou em combinação com
outra TIC, para permitir a aprendizagem a qualquer momento e em qualquer lugar. 
Hoje os aparelhos consideráveis móveis, definido pela UNESCO (2014, p.8) “inclui, em linhas gerais, telefones celulares,
tablets, leitores de livros digitais (e-readers), aparelhos portáteis de áudio e consoles manuais de videogames”. Como
sempre estão surgindo novos aparelhos, optou-se então por adotar uma definição mais ampla de aparelhos móveis,
reconhecendo que são digitais, facilmente portáteis, de propriedade e controle de um indivíduo e não de uma instituição,
que possua acesso à internet e aspectos multimídia, e possam facilitar um grande número de tarefas, particularmente

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/uso_de_aplicativos_educacionais_para_o_ensino_de_quimica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.2-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



aquelas relacionadas à comunicação.
A UNESCO (2014) destaca as diversas funcionalidades presente no m-learning que pode ter uma tendência para
aprendizagem individualizada, não no sentido que se aprende de forma solitária e individual, mas que o aluno possa
adequar sua aprendizagem com aquilo que melhor se identifique, ou seja, personalizada. O aluno pode, por exemplo,
escolher vídeos, textos, aplicativos e etc., que possibilitem maior compreensão. Destaca também, a interatividade que os
aparelhos possuem, podendo fornecer retorno instantaneamente, permitindo que o estudante identifique problemas de
compreensão e retome os conceitos não compreendidos a partir de aplicativos de exercícios, por exemplo. O m-learning,
portanto, apóia: a aprendizagem fora da escola, por ser móvel; auxilia o estudante com deficiência; cria ponte entre a
aprendizagem formal e não formal; além de melhorar o diálogo.
Um dos aparelhos móveis que vem sendo inserido nas escolas públicas é o tablet educacional. A inserção dos tablets é
mais um programa voltado ao uso didático-pedagógico no cotidiano escolar. O governo com este programa oferece
instrumentos e formação aos professores e gestores das escolas públicas para o uso intensivo das tecnologias digitais no
processo de ensino e aprendizagem.
 
O tablet se assemelha ao computador, possuindo diversos recursos em suas funcionalidades, recursos esses que podem
aumentar a aceitação por parte dos usuários: flexibilidade, simplicidade, velocidade, possibilidade de operar online e
off-line, usabilidade, jogos e simulações, interatividade, além de vídeo, calculadora, livros, e-mails, GPS etc. e de
aplicativos individuais que podem ser adquiridos de acordo com a necessidade do usuário. A exemplo disso tem-se a
comunicação social em redes e os aplicativos de banco que permitem a movimentação financeira, os quais mostram a
inserção desta tecnologia em vários espaços. Estas características reforçam o potencial dos dispositivos móveis para o
desenvolvimento de atividades, inclusive nos campo da pesquisa e da educação.
Em Sergipe, de acordo com o portal da notícia da Secretaria de Educação do Estado (SEED), o Projeto Tablets
Educacionais foi implantado em 2013, tendo como objetivo proporcionar aos professores e alunos condições de acesso a
novas tecnologias, e o acesso à internet.  A iniciativa pretendeu contribuir para as pesquisas em sites de domínio público,
livros digitais, além de promover a interação e comunicação em sala de aula para auxiliar a aprendizagem dos alunos.
Há ainda outros recursos chamados de aplicativos, que são programas próprios para tablets e/ou Smarthphones que não
vem instalado nos aparelhos, mas que podem ser escolhidos e instalados. Encontram-se aplicativos de jogos, programas
de televisão, de bancos, de música e também os chamados aplicativos educacionais (AE), que podem ser equivalentes
aos softwares educacionais (SE), objetos de aprendizagem (AO) ou objetos educacionais virtuais (OEV).  Marçal e Cols
(2005) fizeram um estudo de caso de um aplicativo que simulava uma visita a um museu virtual com ambientes
tridimensionais interativos que possibilitava navegação, simulação e sensação de imersão total ou parcial.  O estudo
demonstrou interação entre o ambiente tridimensional e o conteúdo educativo. Este protótipo também apresentou formas
alternativas de interação, que permitiram ao usuário poder ora navegar, ora manipular os objetos, interagindo apenas com
as teclas do telefone celular. Por estas razões, os autores, acreditam que pode evoluir e ser aplicado em outras áreas do
conhecimento tais como educação industrial, laboratórios de ciências e manutenção em campo.
Em química, a pesquisa feita por Nichele e Schlemmer (2013), com o objetivo de fazer um levantamento dos aplicativos
com a palavra química, no App Store, identificou apenas 16 aplicativos em 2012, cujo número aumentou para 34 em 2013,
mostrando um aumento significativo de mais de 100% em aproximadamente um ano. Com a palavra “chemistry“ estes
mesmos autores encontraram um resultado de 338 aplicativos que aumentou para 523 no mesmo espaço de tempo.
Contudo, para pesquisar esses aplicativos, é necessário que os dispositivos estejam conectados à internet e que as
consultas sejam feitas nas lojas virtuais de aplicativos compatíveis ao sistema operacional do aparelho, por exemplo, se é
Android ou IOS. Para Android a loja chama-se Play Store e para o IOS, App Store.
Com a Teoria Cognitiva de Aprendizagem Multimídia, Mayer (2005) apresenta justificativas que favorecem o uso dos
aplicativos educacionais. Ele define uma mensagem educacional multimídia como “uma mensagem que contém uma
palavra e imagens destinadas a promover a aprendizagem”, sendo que a palavra pode ser um texto ou uma fala e a
imagem pode ser uma fotografia (estática) ou até simulações. Porem, o autor alerta que não significa que ocorrerá a
aprendizagem apenas pelo fato de utilizar a multimídia, pois muitas vezes esta apresentação é feita a partir da concepção
de que  o conhecimento é adquirido a partir de várias informações apresentadas a um único canal (processamento de
informação) com capacidades ilimitadas (quantidade de informação) e um sistema de processamento passivo
(acumuladores de informação), ou seja, o sistema de transmissão-recepção de conhecimento. Em síntese, significa que
ao receber a informação multimídia através dos AE, e nele contendo texto, animações, imagens ou outro tipo de
informação, cria-se um modelo mental daquilo que foi assimilado, indicando sua compreensão que conecta ao
conhecimento prévio passando a ser armazenada na memória de longo prazo para posterior utilização. Neste sentido, a
aprendizagem acontece a partir da conexão com o conhecimento prévio do aluno.
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Baseado nestas possibilidades, este trabalho teve como objetivo apresentar e discutir o uso de alguns aplicativos
educacionais para o Ensino de Química, disponível gratuitamente, aos professores em formação inicial e continuada, em
uma oficina ofertada na “XI Escola de Verão em Educação Química-EVEQUIM” e identificar algumas considerações e
impressões dos sujeitos da pesquisa sobre os aplicativos utilizados.
 
METODOLOGIA
Esta pesquisa foi realizada em março de 2015, na oficina “Identificando obstáculos epistemológico em Aplicativos
Educacionais”, ofertada na XI EVEQUIM, a qual “representa um espaço alternativo, durante o recesso escolar, para
repensar a sala de aula e discutir as questões sobre o ensinar e o aprender química como também integrar professores da
educação básica e acadêmicos do curso de Licenciatura em Química, da UFS, num processo de troca de experiência e
crescimento profissional”. A oficina foi fundamentada no conceito dos obstáculos epistemológico apresentadas por
Bachelard. Esta oficina constituiu-se da apresentação de alguns aplicativos e de uma discussão sobre os possíveis
obstáculos que podem surgir a partir do uso inadequado do aplicativo pelo professor ou pela representação do conceito
do próprio aplicativo.
Os critérios da escolha dos aplicativos foram: dificuldades de aprendizagem dos conteúdos apresentados; possibilidades
de simulação de experimentos; e uso do lúdico (jogos didáticos) como estratégia de ensino. Os aplicativos utilizados
foram: Tabela Periódica (produzido pela EDUCALABS); EB: Modelo Atômico (produzido pelo EVOBOOK); A Rapidez da
Reação (produzido pelo Objetos Educacionais - SEB); Jogo da Forca (produzido por Rodrigo Vertulo).
Esta pesquisa possui caráter qualitativo, conforme Triviños (2001, 83), por  pretender “obter generalidades, idéias
predominantes, tendências que aparecem mais definidas entre as pessoas que participaram do estudo...” além de
procurar entender as relações e contextos. É também de natureza exploratória, considerando-se a necessidade de maior
familiaridade com o tema. Segundo Gil (2008) a pesquisa exploratória tem como objetivo principal o aprimoramento de
ideias ou a descoberta de intuições.
Participaram da pesquisa 8 (oito) sujeitos, dentre eles professores da rede estadual e alunos do curso de Licenciatura em
Química. A coleta de dado foi realizada a partir de questionário baseado na escala de Likert utilizada para registrar o nível
de concordância e discordância de uma afirmação. Foram utilizadas 7 (sete) afirmativas a respeito do uso do aplicativo
educacional e ainda o perfil da amostra, contendo a idade, sexo, se estudante ou professor, e o tempo que leciona ou em
que período está cursando. A variação da escala foi entre concordo totalmente, concordo, nem concordo/nem discordo,
discordo e discordo totalmente.
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
 

1. Do Perfil dos Sujeitos da Pesquisa
 Dos participantes, 66,7% são do sexo feminino com faixa etária entre 19 a 25 anos e os demais com faixa etária acima de
25 anos. Essa faixa etária nos permitiu correlacionar a facilidade de uso dos dispositivos, tomando-se como base a
pesquisa apontada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação (CETIC.BR) em 2013, na
qual os jovens são os mais conectados (77,0%, entre os de 16 a 24 anos; e 66,0%, entre os de 25 a 34 anos).  Dos
sujeitos da pesquisa, 11,1 % são professores da rede Estadual e lecionam há mais de 6 anos e os graduandos estão
cursando entre o 4º e o 8 º período do curso de Licenciatura em Química.

1. Do Questionário
A tabela 01 é representativa das concepções dos sujeitos da pesquisa sobre o uso de aplicativos educacionais
 
TABELA 01 – Quantitativo dos sujeitos da pesquisa sobre as afirmações referentes ao uso de aplicativos educacionais.

Afirmações Concordo
Totalmente Concordo

Não
concordo
nem
Discordo

Discordo Discordo
Totalmente

A1 - Aprender a usar os
aplicativos educacionais
seria fácil para mim.

11,1% 88,9% 0,0% 0,0% 0,0%

A2 - Não tenho interesse em
usar aplicativos
educacionais.

0,0% 0,0% 0,0% 55,6% 44,4%
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A3 - Em geral, usar
aplicativos educacionais
seria útil em minhas
atividades docentes.

33,3 66,7%
  0,00% 0,00% 0,00%

A4 - Usar aplicativos
educacionais aumentaria,
favoreceria a minha
interação com os alunos.

33,3%
  66,7% 0,0% 0,0% 0,0%

A5 - Não seria viável usar
aplicativos educacionais em
minhas atividades docentes.

0,0% 0,0% 44,4% 11,1%
  44,5%

A6 - Usar os aplicativos
educacionais se encaixa com
meu estilo de ensinar.

0,0% 55,6% 44,4% 0,0% 0,0%

A7 - Prefiro ensinar somente
pelo livro didático, quadro e
giz.

0,0% 0,0% 22,2% 11,1% 66,7%

 
As dificuldades apontadas por Moreira et al (2005) sobre o uso de TIC em sala de aula estão relacionadas ao sistema
educativo e a barrera pessoal. O sistema educativo refere-se ao currículo escolar e a falta de estrutura (institucional) que
não favorecem a inserção de TIC, enquanto que a barreira pessoal refere-se às dificuldades apontadas por professores e
alunos tais como os aspectos de formação, atitudes e gestão escolar (professores) e capacidade de autonomia, barreiras
linguísticas e conhecimento (alunos).
 Para a afirmação A1, todos concordaram que “Aprender a usar os aplicativos educacionais seria fácil para mim”, sendo
que 11,1% concordam totalmente e os demais concordaram apenas. Esta afirmação foi reforçada pela afirmação A2
quando os pesquisados discordaram que “Não tenho interesse em usar aplicativos educacionais.”. neste caso 55,6%
apenas discordam e 44,4% discordam totalmente. Possivelmente esta aceitação pode ser justificada pela faixa etária dos
participantes, que por serem jovens tendem já a utilizarem os dispositivos tecnológicos com mais frequência.
 Para 100% dos professores pesquisados, o uso dos aplicativos educacionais aumentaria e favoreceria a interação com
os alunos (A4). Entretanto, na A5 44,4% nem concordaram e nem discordaram que “Não seria viável usar aplicativos
educacionais em minhas atividades docentes” o que caracterizou uma incoerência ou uma possível insegurança por parte
dos pesquisados quanto à ação em sala de aula. Estes dados corroboram com os fatores apontados na pesquisa de
Moreira et al (2005) de que além dos fatores físicos da escola, cujos problemas se relacionam a falta de equipamento e de
rede de internet, há também insegurança por parte dos professores quanto ao aprendizado dos alunos.  Porém,
concordamos com Crespo et al (2014) quando colocam que ao se aplicar uma simulação sem nenhum planejamento, só
por aplicar, o aluno tende a não saber o que fazer e, de fato, não haverá aprendizagem.  Neste caso “O resultado é o
aluno entediado e o professor frustrado com o fraco desempenho de seu esforço” (CRESPO, 2014, p.246).
Quanto à afirmação A6 “Usar os aplicativos educacionais se encaixa com meu estilo de ensinar”, 44,4% nem concordaram
nem discordaram e 55,6% concordaram. Observou-se que uma parte significativa dos sujeitos da pesquisa (44,4%)
apresentou insegurança em introduzir práticas pedagógicas alternativas, contribuindo para reforçar as afirmações feitas
por Alves e cols. (2012). Estes autores defendem que a falta de fontes de informação adequadas com sugestões
metodológicas, a organização inadequada dos espaços e a falta de tempo letivo, como também o fato de a área de
investigação educacional sobre a integração educativa das TIC ser recente e haver ainda muitas questões em aberto vem
se constituindo um obstáculos para a inserção das TIC no fazer dos pesquisados. Vale ressaltar que na formação inicial
dos pesquisados consta disciplina que envolve utilização de TIC no processo de ensino e aprendizagem.
Considerando que 77,8% discordam da afirmação A7 “Prefiro ensinar somente pelo livro didático, quadro e giz”,
acreditamos na possibilidade de mudanças e adequação do processo de ensino-aprendizagem na era da Tecnologias da
Informação e Comunicação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As observações e análise dos resultados nos levaram a concluir que a oficina “Identificando obstáculos epistemológico em
Aplicativos Educacionais” possibilitou, através das discussões, perceber que não basta simplesmente utilizar aplicativos
sem nenhuma orientação; é preciso avaliar se os mesmos são favoráveis a aprendizagem, e de forma planejada,
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adequá-los à pratica docente para que não se torne um obstáculo no processo de aprendizagem ou o resultado será “o
aluno entediado e o professor frustrado com o fraco desempenho de seu esforço” (CRESPO, 2014). Dessa forma,
acreditamos que a utilização de aplicativos educacionais no ensino de química seja uma metodologia favorável como
estratégia de ensino.
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