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RESUMO 
 
As múltiplas tecnologias impõem novos ritmos aos mais variados setores da sociedade, 

e a escola vem sentindo a influência desta imposição. Para acompanhar este processo, 

os educadores estão constantemente sendo desafiados a remodelarem suas práticas 

pedagógicas, para melhor se adaptarem à enxurrada de tecnologias que transbordam os 

portões da escola e adentram as salas de aula. Muitas dessas tecnologias são inseridas 

pelos próprios estudantes, que, neste contexto, passam a ser chamados de “nativos 

digitais”. O grande desafio da atualidade para a escola e o professor está em como aliar 

a tecnologia ao ensino, sem que um ofusque o outro durante este processo. Dessa forma, 

o presente artigo aborda e descreve os processos de inserção dos dispositivos móveis no 

ensino de Química e destaca os limites de sua usabilidade e aplicação no âmbito de 

escolas públicas. A pesquisa é de caráter qualitativo e foi realizada com treze (n=13) 

professores de Química que atuam nas escolas da rede pública estadual da cidade de 

Foz do Iguaçu (PR)/Brasil, entre os meses de setembro e dezembro de 2016. Por meio 

dos instrumentos de coleta de dados, foi possível verificar que as atividades 

pedagógicas promovidas dentro do contexto escolar que utilizam o suporte dos 

dispositivos móveis são pouco significativas do ponto de vista de aprendizagem dos 

alunos e que a estratégia didática m-learning (aprendizagem móvel) é desconhecida 

entre os professores entrevistados, revelando que a utilização do potencial dos 

dispositivos móveis por estes professores é extremamente limitada. 
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INTRODUÇÃO 
 

O cenário educacional brasileiro tem passado por constantes mudanças, muitas 

delas impostas pelos novos ritmos que as tecnologias impõem. Neste viés, o papel do 

professor das mais diversas áreas de saberes tem sido remodelado a novos formatos, 

com o intuito de abranger novos objetivos. A escola e o professor estão sendo 

desafiados cada vez mais a adotar as múltiplas tecnologias em seu contexto e na sua 

prática docente. Nesse sentido, os dispositivos móveis têm muito a contribuir dentro e 

fora do espaço físico formal de ensino. Porém, observa-se uma entrada externa desses 

dispositivos em sala de aula, o que é reconhecido como o movimento “Bring Your Own 

Device” (BYOD), o que significa “traga o seu próprio dispositivo”. Neste movimento, 

são os próprios estudantes que estão inserindo essas tecnologias móveis em sala de aula.  

Essa inserção rápida e sem planejamento, gerada pelos dispositivos móveis, vem 

sendo vislumbrada de forma dicotômica entre os professores, pois, ao mesmo tempo em 

que pode contribuir com o processo de inovação metodológica, também pode contribuir 

para o desinteresse e a desatenção em sala, quando sua aplicação não é bem costurada 

ao planejamento da disciplina.  

Dado o exposto, o presente trabalho tem por objetivo responder às seguintes 

questões de investigação norteadoras: como o professor de Química da educação básica 

usa e medeia o potencial das tecnologias móveis em seu cotidiano escolar? E quais as 

maiores dificuldades que estes educadores encontram durante este percurso?  

 

2. ENBASAMENTO TEÓRICO 

2.1 As múltiplas tecnologias e a escola: uma histórica relação de indiferença 

As tecnologias sempre estiveram atreladas a aparatos materiais ou intelectuais 

que propiciaram facilidades nas múltiplas relações históricas do ser humano. Assim, a 

palavra tecnologia carrega em si o sentido da atividade do modificar, do transformar e 

do agir. Casonatto et al. (2016, p. 2) deliberam que, “desde o início dos tempos, o 

domínio de determinados tipos de tecnologias e informações distinguem os seres 

humanos.” Entendemos que a relação do homem com a natureza sempre foi mediada 

pela tecnologia, sendo que esta mediação é mais marcante na sociedade 

contemporânea, pois as mudanças que ocorreram nesse período, movidas pelo 

incremento, desenvolvimento e aplicação das novas tecnologias, conduziram à 
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passagem da sociedade industrial para a sociedade da informação, uma sociedade 

marcada pelo predomínio dos meios de comunicação. 

 

 

As grandes transformações na forma como o conhecimento é manuseado, 

transmitido e assimilado, assim como a forma crescente do atrelamento da 

comunicação e informação aos suportes tecnológicos, forçaram mudanças inesperadas 

nos mais diversos setores, incluindo as instituições escolares. Nesta nova sociedade da 

informação, a tecnologia ganha uma nova conotação, passa a ser chamada de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), pois, neste novo contexto social, 

são essas tecnologias que interferem e medeiam os múltiplos processos informacionais 

e comunicativos do cotidiano, sendo então ferramentas que possuem entre as suas 

principais funções as de reunir, distribuir e compartilhar informações e comunicações. 

Com o incremento das novas tecnologias, sobretudo no viés educacional, 

passou-se a deliberar e questionar sobre as vantagens e desvantagens da inserção das 

TIC no âmbito da escola e, principalmente, levantou-se uma dúvida que permeia até os 

dias atuais em relação ao papel do professor frente às novas tecnologias. 

A introdução das novas tecnologias e suas aplicações no ensino em nada 
diminuiu o papel do professor. Modificou-o profundamente. O professor 
deixou de ser o único detentor do saber e passou a ser um gestor das 
aprendizagens e um parceiro do saber coletivo. [...] Deste modo, compete-lhe 
exercer toda a sua influência no sentido de organizar o saber que, muitas 
vezes, é debitado de uma forma caótica, sem espírito crítico e sem eficácia. O 
novo perfil do professor levará, decididamente, a situá-lo na vanguarda do 
processo de mudança que a sociedade da informação pôs em marcha [...] 
(LIMA, 2006, p. 4). 
 

É evidente que a relação entre as TIC e a escola é historicamente cercada de 

indiferença, a escola dos dias atuais, em sua grande maioria, ainda segue promovendo 

um modelo de ensino baseado em aulas expositivas e dialogadas, onde o professor 

figura como o único detentor do conhecimento no espaço escolar, renegando assim o 

potencial transformador que as TIC poderiam promover em sala de aula. 

Os professores devem sensibilizar-se a respeito das mudanças de papéis 
vinculados à presença das tecnologias de informação e comunicação no 
marco docente, avaliando que podem liberá-los, em certa medida, da tarefa 
de transmitir informação e conhecimentos, para torná-los dinamizadores e 
referentes do processo de aprendizagem (SANCHO et al., 2006, p. 80). 

 
Tedesco (2004) destaca que as TIC não foram concebidas para a educação, não 

surgiram naturalmente nos sistemas de ensino, não foram demandadas pela 

comunidade docente, não se adaptam facilmente ao uso pedagógico e sua introdução 
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inicial é sempre de fora para dentro do sistema educacional. Dado o exposto, 

começamos a compreender o fenômeno da inserção das múltiplas tecnologias dentro 

da escola. No caso da atualidade, as palavras de Tedesco (2004) descrevem muito bem 

o comportamento da escola frente à última evolução tecnológica disponível, os 

dispositivos móveis. 

 
2.2 A “quase” universalidade do dispositivo móvel em sala de aula: a presença do 

equipamento e a ausência da aplicação no viés didático 

As tecnologias móveis cada vez mais estão revolucionando e modificando a 

forma como aprendemos e como interagimos com o conhecimento, elas possuem o 

potencial de chegar a localidades aonde os materiais didáticos físicos, professores e 

escolas não conseguiam historicamente chegar. Os dispositivos móveis são 

ferramentas que podem ser utilizadas para a promoção de aprendizagens, 

configurando-se como uma tendência mundial conhecida como m-learning. Neste 

contexto, os smartphones, tablets, laptops, ultrabooks, netbooks, medias players 

(iPods e similares), games consoles e outros dispositivos híbridos se configuram como 

dispositivos móveis e todos possuem potencial para a promoção de uma aprendizagem 

móvel (mobile learning). 

Os principais mediadores dessas tecnologias são os jovens com idade até 25 

anos (geração Z, nascidos após 1992, e geração Alpha, nascidos após 2010), sendo os 

mesmos chamados de “nativos digitais” – tal termo foi originalmente introduzido por 

Prensky (2001) em um trabalho intitulado “Digital natives, digital immigrants”, em 

que o autor caracteriza os nativos digitais como sendo os jovens que, ao nascerem e se 

estabelecerem em uma sociedade embebida pelas tecnologias, acabaram cada vez mais 

se associando a elas de forma natural e progressiva. Segundo Leite (2015, p. 80), “os 

nativos digitais falam com naturalidade e sem sotaque o idioma digital dos recursos 

eletrônicos de hoje, como se fosse a sua própria língua materna, adaptando-se sem 

medo à realidade inconstante das novas tecnologias”. 

São esses nativos digitais que constituem as salas de aula das escolas do século XXI, e, 

ao perceberem que muitas vezes em seu cotidiano escolar lhe são negados a oferta e o 

uso das ferramentas tecnológicas tão comuns aos mesmos, como o smartphone ou o 

acesso à internet, é comum a prática da inserção, por iniciativa própria, dos seus 

dispositivos móveis no âmbito da escola. Essa prática ganhou nome, trata-se do 

movimento “Bring Your Own Device” (BYOD), que em tradução livre seria “traga o 
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seu próprio dispositivo”; neste contexto, a escola está sendo inundada por aparatos 

tecnológicos, metodologias e informações que são inseridas pelos próprios estudantes. 

Infelizmente, essa inserção sem planificação das tecnologias móveis no viés da escola 

vem gerando reações de descontentamento por parte dos gestores, professores e pais, 

que enxergam esses aportes mais como meio de entretenimento do que uma ferramenta 

com potencial educativo. Almeida (2011) preconiza que 

é preciso criar estratégias para que os celulares sejam incorporados, pois 
oferecem vários recursos e não custam nada à escola. A proibição só 
incentiva o uso escondido e a desatenção na dinâmica da aula. Geralmente os 
estudantes, inclusive de escolas públicas, têm celular e o levam a todos os 
lugares. Ele é o instrumento mais usado pela população brasileira. Basta 
olhar as estatísticas. [...] Os alunos, com seu celular, podem fazer o registro 
daquilo que encontram em uma pesquisa de campo. Podem trabalhar textos e 
fotos e preparar pequenos documentários em vídeo. Isso precisa ser integrado 
ao conteúdo (ALMEIDA, 2011, p. 1). 

 
Para Mousquer e Rolim (2011, p. 2), a utilização dos dispositivos móveis 

permite ao “aluno trabalhar a sua criatividade, ao mesmo tempo em que se torna um 

elemento de motivação e colaboração, uma vez que o processo de aprendizagem da 

criança se torna atraente, divertido, significativo e auxilia na resolução de problemas”. 

Segundo Moran et al. (2013), “o desembarque destas tecnologias pode promover 

articulação entre mobilidade, espaços e tempo, à medida em que uma parte cada vez 

maior da aprendizagem pode ocorrer sem a presença física em sala de aula e sem a 

supervisão direta do professor”. 

As tecnologias móveis agilizam a pesquisa, a comunicação e a propagação 
das informações em rede e, dessa forma, propiciam também a combinação de 
ambientes formais com virtuais. Facilitam ainda a organização dos processos 
educativos e das abordagens situadas, flexibilizando a adaptação de 
estudantes e professores. As salas de aulas podem se converter em locus de 
pesquisa, de desenvolvimento de projetos, de produções colaborativas e 
integradas, de intercomunicação em tempo real, com a vantagem de combinar 
a essência da dimensão presencial com a do virtual, no mesmo espaço e ao 
mesmo tempo, utilizando todas as mídias, todas as fontes, todas as maneiras 
de interação (FARAUM JUNIOR et al., 2016, p. 3). 

 
Ferreira et al. (2012) deliberam que, por mais que a inserção dos dispositivos 

móveis na sociedade atual seja crescente, a simples disponibilidade dessa tecnologia 

por si só não garante que o seu potencial venha a ser utilizado em termos de 

aprendizagem, nem aceito por todos de forma homogênea. Para Moura (2016), os 

nativos digitais são um mito quando estudados sob a ótica do contexto escolar, pois, 

apesar de usarem a tecnologia a todo momento, ainda não estão familiarizados a 

utilizá-los como uma ferramenta de aprendizagem. Althunibat (2015) também destaca 

que a implantação bem-sucedida do m-learning exige igualmente a qualificação do 
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aluno no uso dos dispositivos móveis de forma adequada e produtiva no contexto 

escolar. É por isso que o papel do professor é muito importante, pois ele será o 

mediador do uso da tecnologia de forma inovadora, ancorando-a numa base mediada 

pela aprendizagem móvel e promovendo experiências de aprendizagens significativas 

e efetivas, baseadas em trabalho em equipe, resolução de problemas existentes na vida 

real, simulações, jogos educativos e abordagens mais colaborativas e interativas. 

Nesse sentido, vem se procurando por metodologias que consigam conciliar os 

dispositivos móveis e o ensino dentro do ambiente escolar; entre as muitas propostas, 

uma das que mais vêm ganhando atenção é o m-learning. Para Moura (2010), o m-

learning aproveita a portabilidade dos dispositivos e a mobilidade dos sujeitos, 

podendo os mesmos estarem ou não contidos em espaços físicos formais de ensino, 

como a sala de aula. Mousquer e Rolim (2011) defendem que a utilização de 

dispositivos móveis auxilia na resolução de problemas e permite que o aluno 

desenvolva aspectos relacionados com a sua criatividade, motivação e colaboração, o 

que certamente contribui para que o processo de aprendizagem se torne atraente, 

divertido e significativo. No entanto, Petrakieva (2015) alerta que a estratégia m-

learning apenas terá sucesso caso satisfaça uma necessidade e, sobretudo, tenha um 

propósito para o utilizador.  
Nesse contexto, é coerente apontar que o m-learning é uma estratégia didática 

ainda inovadora no ensino, porém, muitas vezes a integração e inserção dela ocorre 

sem uma correta planificação, o que gera uma ambiguidade na compreensão das 

implicações pedagógicas para o processo de ensino e aprendizagem do estudante. 

Okita et al. (2013) preconizam que o m-learning possui em sua essência mecanismo 

útil para enriquecer a aprendizagem dos alunos. No entanto, é preciso defender que 

haja um rigoroso planejamento sobre o seu uso, pois não há dúvidas de que a 

aprendizagem móvel não pode ser considerada uma poção mágica que resolve todos os 

problemas referentes ao ensino e à aprendizagem (RAMOS, 2009). 

Quanto mais avançadas às tecnologias, mais a educação precisa de pessoas 
humanas, evoluídas, competentes, éticas. São muitas informações, visões, 
novidades. A sociedade torna-se cada vez mais complexa, pluralista e exige 
pessoas abertas, criativas, inovadoras e confiáveis (MORAN, 2007, p. 167). 

 
Cleophas et al. (2015) enfatiza, no que tange à contribuição dos dispositivos 

móveis à educação, que existe um amplo campo para alçar voos e uma rica seara a ser 

explorada. Sendo assim, não basta ter a presença do dispositivo móvel em sala de aula, 

ou promover uma usabilidade eventual, é necessário desenvolver competências para 
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usá-los com finalidade educativa, formativa e, sobretudo, contribuindo para o 

surgimento ou enaltecimento de distintas habilidades e competências. 

 

3. METODOLOGIA  

Tratou-se de uma pesquisa de natureza qualitativa. Para Goldenberg (1997, p. 

34), “a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, 

sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social ou de uma 

organização”. Minayo (2001, p. 14) destaca que “a pesquisa qualitativa trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.  

A presente pesquisa, dentro do bojo qualitativo, se configura como um estudo 

de caso. Stake (1994) descreve o estudo de caso como um método que tem por 

objetivo o estudo de um determinado objeto, que pode ser uma pessoa, um programa, 

uma instituição, uma empresa ou um determinado grupo de pessoas que compartilham 

o mesmo ambiente e as mesmas experiências. Goode e Hatt (1973) comentam que o 

estudo de caso pode ser considerado um estudo profundo de um objeto, que tem por 

objetivo permitir um amplo e detalhado conhecimento sobre o objeto da pesquisa. Para 

realizar a coleta dos dados da pesquisa, utilizou-se de um questionário semiestruturado 

contendo questões mistas (questões abertas e fechadas). As questões abertas objetivam 

levantar fragmentos textuais elaborados pelos sujeitos da pesquisa. 

O universo desta pesquisa constituiu-se de treze (n=13) professores efetivos e 

temporários da disciplina de Química que ministram aulas em escolas públicas 

estaduais vinculadas ao Núcleo Regional de Educação (NRE), localizado na cidade de 

Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Os professores, sujeitos desta pesquisa, atuam nos 

três níveis do ensino médio e foram convidados a participar da pesquisa através do 

preenchimento de um questionário contendo questões mistas (questões abertas e 

fechadas). Tais questionários foram aplicados entre os meses de setembro e novembro 

de 2016, em diversos colégios estaduais da cidade de Foz do Iguaçu (PR). 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

4.1 Caracterizando o sujeito da pesquisa 

Sobre a caracterização dos sujeitos da pesquisa, 61,5% (n=8) são professores do 

gênero masculino, enquanto 38,5% (n=5) são do gênero feminino. Quanto à idade, a 
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maioria possui idade entre 20 e 30 anos (n=5), tendo os demais de 41 a 50 anos (n=4), 

de 41 a 50 anos (n=3) e de 51 a 55 anos (n=1). Sobre o tempo de atuação dos sujeitos 

entrevistados como professores de Química na rede pública de educação do Estado do 

Paraná, a maioria (n=9) atuou entre 1 e 5 anos como professores na disciplina de 

Química. Quanto ao vínculo empregatício com a Secretaria Estadual de Educação do 

Paraná, a maioria, 69,2% (n=9), é de professores temporários contratados através do 

processo seletivo simplificado (PSS), enquanto que apenas 30,8% (n=4) são professores 

efetivos do quadro próprio do magistério. 

 

4.2 O professor de Química da escola pública e os dispositivos móveis 

 Quando questionados sobre os dispositivos que apresentam características 

móveis, os professores entrevistados apontaram o notebook – 92,3% (n=12) –, o 

smartphone – 100% (n=13) –, o tablet – 92,3% (n=12) – e o celular – 92,3% (n=12) – 

como dispositivos com características móveis. Apenas 15,4% (n=2) dos entrevistados 

consideraram o e-reader um dispositivo móvel, o que nos deixa claro que sua existência 

ainda é desconhecida para a maioria dos entrevistados e seu caráter móvel é renegado. 

Pois os e-readers (leitores de livros digitais) já são comuns em várias partes do mundo, 

incluindo o Brasil, e em muitas escolas livros didáticos foram substituídos justamente 

por estes equipamentos. 

Outro ponto que chama a atenção é a falta de ambiguidade entre os dispositivos 

móveis smartphone e celular, pois muitos professores assinalaram que fazem uso dos 

dois recursos, mas na realidade os mesmos usam apenas o smartphone ou o celular, o 

que nos leva a compreender que os professores entrevistados acreditam que ambos os 

equipamentos desempenham as mesmas funções, e os categorizam como sendo a 

mesma coisa. Neste viés, Lemos (2007) preconiza que os celulares são dispositivos 

móveis, ou seja, são portáteis, porém, essa característica isolada não é suficiente para 

lhes conceder o título de smartphone, pois este, além de ser portátil, também oferece 

diversos outros recursos que um mero celular nunca conseguirá oferecer. Neste sentido, 

é necessário salientar que a aplicabilidade do celular como uma estratégia m-learning é 

extremamente limitada, pois estes dispositivos, quando comparados aos smartphones, 

não apresentam recursos essenciais para sua finalidade educativa, a citar: um sistema 

operacional avançado; um catálogo de aplicativos; conexão com a internet através das 

redes wireless ou das redes de internet móvel (3G ou 4G), etc.  
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Os sujeitos da pesquisa também foram questionados sobre o significado didático 

do termo m-learning: 84,7% (n=11) dos entrevistados afirmaram não saber o 

significado do referido termo, enquanto que apenas 15,3% (n=2) afirmaram ter 

conhecimento sobre a estratégia didática. Isso denota uma falta de conhecimento acerca 

de estratégias didáticas que promovam de forma pedagógica o uso das múltiplas 

tecnologias, principalmente as com características móveis, por parte dos professores. 

Moran (2005) aponta que, ao não dominar tais recursos tecnológicos, os professores das 

mais diversas áreas do conhecimento tentam conter ao máximo a entrada dessas 

tecnologias em sua aula, fazendo eventualmente pequenas concessões, sem mudar o 

essencial, promovendo e mantendo assim uma estrutura de ensino baseada no controle, 

repressão e repetição de velhos hábitos. Existe uma sensação de necessidade de 

mudança, porém, os professores muitas vezes não sabem como e nem por onde 

começar. Para Abu-Al-Aish et al. (2013), existem muitas barreiras que impedem o 

avanço do m-learning no interior das escolas. Ele destaca que as questões pedagógicas, 

as falhas de compatibilidade na infraestrutura de informações, a capacidade de 

penetração dos dispositivos móveis, a aceitação do usuário e as pressões enfrentadas em 

nível público e social contribuem para a estagnação desta estratégia. 

[...] a principal função do professor não pode mais ser uma difusão dos 
conhecimentos, que agora é feito de forma mais eficaz por outros meios. Sua 
competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o 
pensamento. O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos 
grupos ao seu encargo (LÉVY, 1999, p. 170). 
 

 Porém, quando questionados se os mesmos possuem habilidade no uso dos 

dispositivos móveis em seu contexto pessoal, 100% (n=13) destes afirmaram possuir tal 

habilidade. O fato acima demonstra que, para todos os entrevistados, existe uma 

intrínseca sensação de domínio dos recursos móveis, porém, essa concepção de domínio 

muitas vezes está restrita apenas a uma parcela de funções que esses dispositivos 

oferecem, ou seja, o professor muitas vezes acaba não promovendo as mesmas funções 

que está habituado a dominar em seu contexto pessoal, trata-se de uma ‘bolha 

tecnológica’ que infelizmente não acompanha as rápidas mudanças promovidas pelas 

tecnologias e nem contribui de forma efetiva para o ensino e aprendizagem dos nativos 

digitais. 

Foi questionado aos professores se os seus alunos utilizam os dispositivos 

móveis (smartphone, tablet) em sala de aula sem a sua prévia autorização: 69,2% (n=9) 

dos entrevistados afirmaram que seus alunos fazem uso destes dispositivos em sala de 
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aula, enquanto que 30,8% (n=4) afirmaram que seus alunos não utilizam. Este fato 

corrobora o que é preconizado por Leite (2015) e Moura (2016), sobre a necessidade do 

uso e porte das tecnologias móveis pelos nativos digitais durante o seu cotidiano. 

Quando arguidos a respeito da promoção do uso do smartphone ou tablet em 

atividades didáticas envolvendo a Química dentro de sala de aula, 69,2% (n=9) dos 

professores entrevistados afirmaram não promover o uso de tais dispositivos móveis 

dentro de sala de aula, e apenas 30,8% (n=4) afirmaram que incentivam 

pedagogicamente o uso destes dispositivos móveis em atividades na sala de aula. Moura 

(2009) aponta que o medo e a insegurança pelo novo levam o professor a demonizar os 

dispositivos móveis. Ainda, Moran (2005) destaca que esse mesmo medo do novo leva 

o professor a ignorar as novas tecnologias e promover um ensino baseado em velhos 

paradigmas, ou seja, fica clara a necessidade do professor em repaginar o seu 

pensamento e conclusões acerca dos dispositivos móveis. Nesse contexto, percebemos 

que a formação inicial e continuada é essencial no processo de construção e 

desconstrução de barreiras ideológicas atreladas ao uso pedagógico das tecnologias. 

Para os 30,8% (n=4) que afirmaram que fazem uso dos dispositivos móveis em 

sala de aula, foi solicitado que citassem algumas das atividades promovidas. O Quadro 

1 apresenta os recortes textuais das respostas dos professores. 

Quadro 1. Recortes textuais de algumas das atividades promovidas em sala de aula usando os 
dispositivos móveis pelos professores de Química que afirmaram fazer uso de tais recursos. 

Professor Recorte textual 
P.01 Uso de aplicativo de tabela periódica e de funções orgânicas. 

P.02 Uso de aplicativo com tabela periódica e busca na internet de determinados 
conceitos. 

P.03 Uso da tabela periódica, pesquisa na internet e práticas de Química. 

P.04 Consulta de aplicativos como a tabela periódica e laboratório virtual. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 Através da análise do Quadro 1, compreende-se que mesmo aqueles professores 

que promovem alguma atividade em sala de aula usando os dispositivos móveis acabam 

por não utilizar todo o potencial de tais recursos tecnológicos, pois todos parecem 

promover as mesmas atividades, tais como o uso da tabela periódica e de pesquisas na 

rede de internet, demonstrando novamente que ou desconhecem as múltiplas aplicações 

e o potencial destes dispositivos móveis no viés do ensino da Química, ou que haja uma 

possível escassez de aplicativos que abordem outros temas que vão além da – já 

saturada – temática da tabela periódica. Neste contexto, Nichele e Schlemmer (2014) 

realizaram um estudo em que quantificaram os aplicativos voltados ao ensino de 
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Química e suas respectivas áreas de estudo disponíveis na AppStore, para o sistema 

operacional iOS, da Apple. Os estudos de Nichele e Schlemmer (2014) podem ser 

resumidos através da Figura 1, onde, do montante dos aplicativos disponíveis na 

AppStore voltados ao ensino de Química, a grande maioria se enquadra no grupo de 

aplicativos voltados ao ensino da tabela periódica, seguido pelos aplicativos para estudo 

da estrutura atômica e, em menor número, aplicativos que resumem as funções 

orgânicas.  

Figura 1. Número de aplicativos disponíveis na AppStore e suas áreas de estudo. 

 
               Fonte: Adaptado de Nichelle e Schlemmer (2014). 
 

Isso denota que, muito além das dificuldades intrínsecas de cada professor em 

dominar os recursos tecnológicos e direcioná-los ao ensino de Química, também existe 

a dificuldade operacional em encontrar materiais pertinentes ao conteúdo de estudo em 

um vasto universo de aplicativos. Essa escassez pode ser o fator determinante que acaba 

por desestimular aqueles professores que decidem abraçar o m-learning como uma 

estratégia didática de ensino em sala de aula.  

Quando questionados sobre o nível de dificuldade apresentado em relação ao 

processo de adaptação de um dado conteúdo de sua área do saber, e desenvolvê-lo, 

preferencialmente, usando os dispositivos móveis como estratégias de ensino, 61,5% 

(n=8) dos professores entrevistados classificaram o nível de dificuldade desta adaptação 

como “intermediária”, outra parte, 23,1% (n=3), classificou como “difícil”, e somente 

15,4% (n=2) classificaram como “fácil”, demonstrando, assim, que os professores 

sentem dificuldade não apenas em inserir o dispositivo móvel em sua disciplina, como 

também classificam como intermediário o grau de dificuldade em adaptar um conteúdo 

de seu domínio para o viés da tecnologia, corroborando novamente o estudo de Nichelle 

e Schlemmer (2014) sobre a escassez de aplicativos que abordem os mais variados 

conteúdos da Química. Percebe-se, na prática, que os professores sentem essa 
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dificuldade na adaptação, porque muitas vezes não encontram esses materiais 

disponíveis nas grandes lojas virtuais de aplicativos. 

 Outro ponto importante questionado é se o grupo de professores entrevistados 

acredita que o interesse de seus alunos aumentaria se os dispositivos móveis fossem 

inseridos em sua disciplina; a grande maioria – 76,9% (n=10) – acredita que haveria sim 

um aumento no interesse dos seus alunos pela Química se esses recursos fossem 

inseridos em suas aulas, enquanto que 23,1% (n=3) acreditam que não haveria mudança 

no interesse do aluno pela Química. O resultado  mostra claramente que os professores 

conseguem enxergar os benefícios sobre o uso dos dispositivos móveis quando 

aplicados ao ensino de Química. Quando alinhados com os objetivos didáticos, o uso 

correto dos dispositivos móveis, em sala de aula ou fora dela, pode contribuir com a 

melhoria nas interações sociais, estimular a busca pelo conhecimento, a concentração, a 

autonomia e a resolução de problemas. Cleophas et al. (2015) apontam que esse 

intrínseco interesse dos jovens em geral pelas tecnologias móveis vem de seu caráter 

lúdico. 

Isto coaduna com a ideia de que as TIC possuem muitos elementos 
incorporados em sua essência que são originários do lúdico, pois, ao 
desenvolver uma atividade com o apoio das TIC, notamos que os alunos se 
sentem mais motivados a resolverem os problemas impostos sobre os 
conteúdos, já que se sentem mais confortáveis em utilizar as ferramentas 
tecnológicas disponíveis, ou pelo fato de serem desafiados pela habilidade 
que as TIC requerem. Valendo ressaltar que este aspecto prazeroso não é algo 
individual, sendo compartilhado entre os indivíduos, construindo assim, uma 
situação de colaboração mútua e prazer em superar os obstáculos 
momentâneos que as TIC algumas vezes impõem (CLEOPHAS et al., 2015, 
p. 13). 
 

 Sendo assim, as contribuições dos dispositivos móveis ao ensino de Química 

podem ser gigantescas, pois, além de serem uma ferramenta familiar aos nativos 

digitais, podem se tornar uma ferramenta que converta o ensino em algo mais prazeroso, 

quando alinhada ao seu caráter lúdico.  

 

5. CONCLUSÕES 

 O presente estudo se debruçou sobre a atual concepção do uso e da perspectiva 

do potencial dos dispositivos móveis no viés da escola pública, focalizando no âmbito 

do ensino de Química. Foi um objetivo incessante desta pesquisa compreender a forma 

como a escola se molda frente aos constantes avanços tecnológicos que cada vez 

atravessam seus muros e se instalam de forma definitiva no contexto escolar. 
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 Por meio de um estudo de caso que investigou a prática docente de treze (n=13) 

professores de Química da educação básica pública estadual do Paraná, conseguimos 

compreender que, no contexto estudado, existe um grande e crescente abismo, no que 

concerne ao reconhecimento de estratégias didáticas que efetivem o uso dos dispositivos 

móveis como um recurso pedagógico no ambiente da escola. Ficou muito claro que a 

estratégia didática m-learning é desconhecida no universo de professores pesquisados. 

Outro ponto marcante é que a maioria dos entrevistados não promove atividades em sala 

que aproveitem os recursos tecnológicos que os seus próprios estudantes inserem no 

ambiente, porém a maioria dos entrevistados se queixa da crescente entrada de tais 

dispositivos com caráter móvel no contexto da escola. Entre a minoria que afirmou 

promover alguma atividade que utilize os dispositivos móveis em sala, ficou clara 

também a existência de uma ‘bolha metodológica’, pois professores de diferentes 

escolas e com diferentes metodologias promovem as mesmas atividades quando usam 

os dispositivos móveis, denotando, assim, uma grande carência didática que tais 

professores têm no viés do uso das tecnologias móveis para fins pedagógicos na 

disciplina de Química e, igualmente, a escassez de aplicativos que abordem as mais 

variadas temáticas do ensino de Química.  

 Tal estudo demonstrou a urgente necessidade de se discutir o papel da 

tecnologia e do professor no processo de aquisição de conhecimentos, dentro do âmbito 

da escola, e a grande necessidade de se oferecer um letramento digital que vá além do 

funcionamento do equipamento (como ligar ou desligar), mas que promova 

encadeamentos didáticos e metodológicos entre tecnologia, conhecimento e pessoas, 

para que assim finalmente tais recursos tecnológicos móveis possam contribuir de forma 

efetiva no contexto educacional. 
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