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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo explorar um aplicativo de celular desenvolvido com 
fins de auxiliar professores e aluno no processo de ensino e aprendizagem de Química. 
O mesmo foi desenvolvido durante uma disciplina de Metodologia do Ensino de 
Química do curso de Química-Licenciatura e apresentado com uma turma de 
licenciandos do mesmo curso. A apresentação ocorreu com fins de se explorar o 
aplicativo, possibilitando que os usuários interagissem com os recursos presentes no 
mesmo. Após o manuseio dos recursos, foi solicitado aos licenciandos que eles 
estruturassem propostas de uso para as aulas de Química. As propostas apresentadas 
pelos discentes demonstram viabilidades de uso, mesmo que os discentes não tivessem 
tanta experiência em sala de aula. Outro discentes não conseguiram deixar claro o 
objetivo do uso do recurso, o que leva a importância de reflexão de como melhor 
explorar estes recursos na formação inicial de professores de Química. 

Palavras-chave: Aprendizagem móvel, QUIMITICs, TIC. 

 

1. Introdução  

O desenvolvimento de recursos e dispositivos que integram as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) proporciona mudanças significativas na educação, 

uma vez que suas ferramentas são inseridas na sala de aula, fazendo-se necessário que 

os docentes compreendam e possam utilizá-las de forma adequada e eficaz em sua 

prática docente (LEÃO, 2010). Nesta perspectiva, o uso de smartphones e tablets em 

sala de aula é visto como um desafio para o professor, visto que os alunos têm acesso a 
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essas tecnologias móveis e as dominam, e estes professores, de modo geral, não foram 

capacitados para a utilização deste tipo de recurso em sala de aula. Nesse sentido as 

práticas educativas precisam estar em sintonia com os novos avanços da sociedade da 

informação e do uso das tecnologias (PAIS, 2010). 

Em relação a aprendizagem móvel, Moura (2012) aponta que o uso de 

dispositivo móvel quando utilizado de forma estruturada e integrada aos conteúdos e 

objetivos de aprendizagem de uma aula, podem proporcionar uma aprendizagem ativa e 

participativa os alunos, pois os mesmos se tornam parte integrante do processo. No 

entanto, para que o uso destes dispositivos móveis proporcione uma aprendizagem 

significativa, dentro e fora de sala de aula, é preciso que haja um acompanhamento, 

estudo e seleção de materiais educacionais afins de que sejam integradas na prática 

docente (LEITE, 2015). Tais recursos possibilitam às pessoas terem acesso a uma 

grande quantidade de informação, além de interagirem, se comunicarem, constituírem 

comunidades virtuais de trabalho, pesquisa e aprendizagem (SHLEMMER, 2011).  

No contexto escolar, sabe-se que em sua maioria, os alunos possuem acesso e 

domínio de manipulação destes recursos, mas identifica-se uma certa resistência por 

parte dos professores em inserir estes recursos em sua sala de aula. Acredita-se que essa 

resistência pode estar relacionada a falta de formação, a falta de prática no seu uso 

enquanto recurso didático ou pela própria experiência docente (GOMES et al., 2015). 

Nesse sentido, é preciso que os docentes estejam capacitados para o uso das TIC em sua 

prática docente e que essas ferramentas possam viabilizar o processo de ensino e 

aprendizagem de uma forma diferenciada, buscando um maior envolvimento dos 

alunos.  

 

2. Embasamento Teórico 

Aprendizagem Móvel   

A aprendizagem móvel também denominada de Mobile-Lerninig ou m-Learning, 

está relacionado ao processo de aprendizagem baseado no uso de tecnologias da 

informação e comunicação móveis e sem fio e tem como principal característica a 

mobilidade dos que estão envolvidos no processo de aprendizagem, que podem estar 
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distantes uns dos outros e em espaços formais e não formais de ensino, tais como salas 

de aula, salas de formação, capacitação, treinamento, na rua, no shopping, no parque no 

local de trabalho entre outros (SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, p. 25, 2011). 

 Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a 

Cultura (UNESCO) (2013, p. 08), a aprendizagem móvel “envolve o uso de tecnologias 

móveis, isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), a fim de permitir a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer 

lugar”. Sendo assim, esse tipo de abordagem de ensino possibilita momentos de 

aprendizagens diferenciados independe do que se deseja ensinar, qualquer espaço e 

possível o seu uso. Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011), destacam a importância do 

professor de analisar a abordagem do uso da mobile learning em suas práticas 

pedagógicas, observando alguns fatores e desafios relacionados a aprendizagem e como 

ela acontece, desde os processos de mediação de ordem tecnológica, econômica e 

social.  

A UNESCO (2013) aponta alguns benefícios para o uso da aprendizagem móvel 

no processo de aprendizagem, pois vai além de ser uma possibilidade teórica, ela é vista 

como uma realidade concreta. Destacando-se seus benéficos. 

• Expandir o alcance e a equidade da educação: visto que as tecnologias 

móveis são comuns, mesmo em áreas onde escolas, livros e computadores são 

escassos. À medida que o preço dos telefones celulares vai diminuindo, as 

pessoas, adquirem aparelhos móveis e aprendem a usá-los, inclusive aquelas que 

vivem em áreas mais vulneráveis (UNESCO, p. 12, 2013). 

• Facilitar a aprendizagem individualizada: Devido os aparelhos serem de uso 

individual de cada pessoa é possível, personalizá-los e levá-los com eles durante 

o dia inteiro. terceiros, de uma forma que as tecnologias fixas não são capazes 

(UNESCO, p. 14, 2013). 

• Permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar: Como as 

pessoas levam consigo aparelhos móveis, a aprendizagem pode ocorrer em 

momentos e locais que antes não eram propícios a esse processo. É possível 

aprender na rua, no parque, no shopping, entre outros lugares que se tenha 

acesso a aparelho móvel (UNESCO, p. 16, 2013). 
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• Auxiliar estudantes com deficiências: dentre as tecnologias aplicadas a edição 

de texto, transcrição de voz, localização de textos por meio da lada entre outras 

possibilidades do uso das tecnologias, podem melhorar de forma significativa a 

aprendizagem dos alunos especiais integrando dentro do processo de 

aprendizagem (UNESCO, p. 25, 2013). 

Nessa perspectiva, o ensino baseado nesse tipo de aprendizagem pode 

possibilitar uma maior interação e comunicação entre os envolvidos nesse processo. 

Sendo assim, uma das possibilidades do uso de aplicativos móveis, os chamados App, 

que são softwares desenvolvidos para dispositivos móveis. Com milhares de Apps 

disponíveis para todos os públicos, identifica-se alguns direcionados para educação, que 

quando usados em sala de aula podem ser ferramentas complementares e de grande 

potencial para o processo de ensino e aprendizagem de alunos e professores.  Assim, 

apresenta-se neste trabalho, o App Qumitics que foi desenvolvido na disciplina de 

Metodologia de Ensino de Química, durante o curso de graduação do primeiro autor. A 

seguir, são apresentadas maiores informações sobre o mesmo. 

 

2.1. QUIMITICs   

Aplicativo criado a partir do levantamento de alguns recursos tecnológicos 

disponíveis na internet de forma gratuita. O QUIMITICs4 tem como objetivo propor um 

repositório com alguns recursos digitais dentre os vários disponíveis na internet de fácil 

acesso e com foco nos que são em portuguesa, visto que se têm muitos recursos, 

aplicativos em outros idiomas o que para muitos professores e alunos pode ser 

entendido como uma barreira de o seu uso.  

Todos os recursos presentes no aplicativo estão relacionados ao ensino de 

química. Uma das vantagens desse aplicativo e que ele pode ser acessado a qualquer 

momento tanto por professores como por alunos através do aplicativo. Facilitando 

assim, a busca por conteúdos químicos nos mais variados meios de informação e 

comunicação, auxiliando ambos na busca por informações na internet, sendo agora de 
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forma direcionada e selecionada visto que só tem conteúdos de química no aplicativo 

(LEITE; LEÃO, 2013).  

O conteúdo presente no App é apresentado na tabela 01, baseado nos recursos 

digitais disponíveis na internet de forma gratuita, as quais tanto professores como 

alunos podem acessados pelo Play store® ou através do site: http://m.app.vc/quimitics. 

Tabela 01: Conteúdo Aplicativo QUÍMITICs 

Recurso Objetivo do recurso 

Blogs Os blogs foram selecionados de acordo com os conteúdos voltados 
para o ensino de química.  

Redes Sociais As redes sociais indicadas foram páginas do facebook e o twitter, 
visto que essas são as mais usadas pelos discentes e professores. 

 

Sites 

Têm como foco os sites que podem ser usados com o objetivo de 
promover uma interação maior com os alunos e as tecnologias 
disponíveis.  

 

Softwares 
Educacionais 

 

Foram indicados, aqueles que eram em língua portuguesa e que 
trabalhavam desde conteúdos específicos da química, como os de 
jogos, criadores de moléculas, simuladores de reações e  que envolve 
a contextualização. 

Áudios 
Contextualizados 

“O Almanaque Sonoro de Química” como objetivo de contextualizar 
o conteúdo de química além de motivar os alunos em busca de novos 
conhecimentos. 

Laboratório de 
Tecnologias da 
Educação 

Foram disponibilizados dois laboratórios nacionais que tem como 
objetivo, pesquisar e desenvolver materiais didáticos digitais 
voltados para o ensino de química.  

Plataforma Flexquest É uma estratégia didática formatada para abientes virtuais de ensino e 
de aprendizagem com o objetivo de possibilitar aos estudantes novas 
formas de construção do conhecimento. 

 

Simulações PhET 

Fornecem aos usuários a interatividade com o recurso e as condições 
para compreensão de causa e efeito quando realizam determinado 
mecanismo proposto na simulação. 

Fonte: Autor 1. 

A escolha destes recursos foi devida os materiais, por serem digitais, estariam 

disponíveis na internet de forma gratuita de fácil acesso e que pode ser usado na sala de 

aula possibilitando aos usuários um repositório capaz de auxilia-los na busca de 

informações que pudesse auxiliar a construção de seu conhecimento.  Após a 
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estruturação do aplicativo e sua disponibilidade na loja do Google®, foi realizada a sua 

apresentação para os discentes do curso, com solicitação de apresentação de proposta 

para seu uso em sala de aula. 

3. Metodologia  

A pesquisa foi realizada com 10 licenciandos, que serão identificados na 

pesquisa como (L1, L2, L3, L4,L5,L6,L7,L8, L9 e L10)  matriculados no componente 

curricular Metodologia no Ensino de Química III (MEQ III) de uma Instituição Federal 

de Ensino Superior (IFES). A escolha deste componente foi devido à mesma ter como 

um dos conteúdos as TIC no processo de ensino e aprendizagem.  

A proposta iniciou-se com uma apresentação sobre Mobile-Learning, para 

levantar as concepções prévias dos alunos sobre a temática.  Após as discussões foram 

apresentados alguns recursos disponíveis no App e seu potencial para uso no processo 

de ensino e aprendizagem.  

Aos licenciandos foram dados 30 minutos para explorar os recursos presentes no 

aplicativo QUIMITICs, A atividade ocorreu no laboratório de informática da IFES, 

como alguns smartphones eram iOS, os licenciando poderiam acessar o aplicativo pelos 

computadores também. Em seguida, foi solicitado que os estudantes propusessem uma 

atividade com uso do QUIMITICs. A atividade deveria atender aos seguintes critérios: 

i) escolher um conteúdo de química para a aula; ii) selecionar um ou mais recursos 

disponíveis no app e iii) elaborar um plano de uma aula de 50 minutos para uma turma 

de ensino médio. 

A análise dos dados foi iniciada com a leitura de todas as propostas, e em 

seguida, foram identificadas aquelas que atendiam os critérios acima e se, o objetivo da 

aula estava de acordo com o recurso escolhido do app; a proposta apresenta informações 

suficientes de como a aula ocorre; o conteúdo escolhido é adequado ao que se apresenta 

na proposta. Das 10 propostas apresentadas, apenas cinco atendiam a estes critérios e 

assim, elas foram melhor exploradas nesta pesquisa. 

 

4. Análise e Discussão dos Dados 
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Dentro da disciplina de MEQ III, os discentes tiverem dois encontros de 

cinquenta minutos cada, sobre o uso das TIC no ensino de Química, com 

exemplificação de recursos que poderiam ser utilizados em sala de aula. Posteriormente, 

mais cinquenta minutos de aula foram direcionados para se apresentar o que é a 

‘Aprendizagem Móvel’ com exploração do App QUIMITICs.  

Como a aula foi realizada no laboratório de informática, os discentes preferiram 

realizar o acesso via desktop pois ficava mais fácil a manipulação e visualização de todo 

o layout do aplicativo (Figura 1). Durante a manipulação, via argumentação oral, muitos 

discentes falaram que não conheciam alguns dos recursos ali disponíveis como: 

simulações, áudios e a plataforma FlexQuest. Em seguida, os mesmos começaram a 

estruturar uma aula de cinquenta minutos com o uso deste recurso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: tela inicial do app QUIMITCIS. 

 

O primeiro a atender foi L1, no qual ele aponta o uso dos áudios relacionados a 

temáticos fármacos, com o objetivo de ao término da escuta dos áudios debater com os 

alunos, o tema de ‘Drogas’ com uma outra abordagem. Os áudios indicados foram os da 

pasta nomeada “Substâncias Psicotrópicas”. 

Entretanto, o que se observa na proposta do L1, é que o foco do uso do recurso 

tecnológico aparece mais como motivacional, visto que no final da proposta ele indica 

que vai abordar os conteúdos envolvidos de maneira “formal”. Essa afirmação 

corrobora com o que aponta Leão (2010), pois infelizmente o uso das tecnologias em 

sala de aula não tem sido baseado em uma discussão ampla quanto a seus aspectos 



8 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 10 – Número/Vol.25 –Julho 2018 
tecnologiasnaeducacao.pro   -    tecedu.pro.br 
 

 

teóricos e práticos envolvidos no seu uso e sua relação com o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Corroborando Pais (2010), é preciso propor estratégias de ensino que 

possibilitem a compreensão dos conteúdos e conceitos químicos através de uma 

abordagem problematizada com o uso de recursos que podem auxiliar o aluno na 

construção do conhecimento e não apenas como um recurso motivado. 

A proposta do L3 é baseada no uso de simulações PhET “Reações e Taxas”5, no 

qual se exploram quais fatores podem alterar a velocidade das reações, tendo como 

início a observação de fenômenos através de imagens que representam diferentes tipos 

de transformações, com a variação do tempo percorrido, possibilitando que ocorra um 

diálogo entre o professor que pode explicar a mesma para o aluno enquanto ele interage 

com a simulação. Assim, o uso da simulação é proposto com o objetivo de facilitar a 

compreensão do fenômeno a nível submicroscópico e o que acontece quando se altera 

as variáveis, por exemplo, temperatura e pressão nas reações. Além de dinamizar a aula 

possibilita um novo caminho para a construção do conhecimento nas aulas, pois o uso 

das simulações pode possibilitar a visualização do que muitas vezes é abstrato (GOIS; 

GIORDAN, 2012).  

Essa estratégia de ensino pode ser complementar a outras que o professor pode 

utilizar em sala de aula, que auxiliar os alunos na compreensão de conceitos que seriam 

impossíveis de se observa a olho nu, nesse sentido essa estratégia permiti estabelecer 

relações entre os modelos moleculares em duas ou três dimensões (GARCIA; 

VALDEREZ; GOMES, 2012).  

A L5 é baseada no uso dos áudios encontrados na pasta de “Conservação de 

Alimentos”, os quais contém conteúdo baseados nos cuidados com os alimentos. Nessa 

proposta, os alunos são protagonistas, pois L5 propõe que a partir da escuta dos áudios 

os alunos relatassem sobre os cuidados que eles possuem para manter os alimentos bem 

conservados, tendo o professor como mediador das informações transmitidas pelos 

áudios e o conhecimento químico que o mesmo explora. 

Corroborando com a ideia de Mortimer (2000), o mais importante do processo 

de ensino e aprendizagem são as etapas percorridas por alunos e professores. Logo, com 

                                                           
5 Disponível em: < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/reactions-and-rates> Acesso: 21 abr. 2018. 



9 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 10 – Número/Vol.25 –Julho 2018 
tecnologiasnaeducacao.pro   -    tecedu.pro.br 
 

 

a sistematização das informações sobre a conservação dos alimentos, os alunos 

conseguiriam compreender a importâncias das técnicas de conservação de alimentos, 

que vão desde processos industrializados até a conservação dos alimentos que são 

encontrados em suas casas. Além disso, uma das vantagens para o uso de áudios como 

ferramenta para auxiliar no processo de aprendizagem está a portabilidade, pois através 

do QUIMITICs os alunos podem ter acesso através de seu smartphone e acessar em 

qualquer horário e local.  

A proposta do L6, é baseada no uso de dois momentos com uso de recursos 

distintos do QUIMITICs.  O primeiro seria uma discussão a partir da escuta do áudio 

“Combustíveis Renováveis” que está na pasta de “Combustíveis”, com a proposta de 

abordar os combustíveis e fontes de energia renováveis tendo como foco o conteúdo de 

hidrocarbonetos. O áudio escolhido tem 4 minutos e 45 segundos de duração, em um 

momento do áudio, os narradores mencionam que a indústria petroquímica está presente 

no cotidiano, dando como exemplo o uso das embalagens no nosso dia-a-dia. 

Posteriormente, a proposta apresenta a ideia de que seriam explorados quais as relações 

da produção de plásticos e afins, oriundos do Petróleo. Percebe-se que mesmo com o 

áudio estando relacionado com o Petróleo como combustível fóssil, é possível explorar 

o mesmo dentro do conteúdo de Polímeros, com suas potencialidades e limites de 

produção. 

No segundo momento, a proposta sugere que os alunos acessassem a matéria 

“Bactérias decompõem sacolas plásticas em 3 meses” do blog ‘Químico Estudante’6 

para leitura do texto, discutindo-se assim, o que são os polímeros, suas características, 

os processos de decomposição. Após a discussão, haveria uma exposição dialogada dos 

hidrocarbonetos, a fim de entender as estruturas químicas representativas destes 

compostos e, a partir delas, verificar quais são as propriedades físicas e químicas destas 

substâncias. Por fim, no final da proposta, o aluno L6 retoma ao áudio para 

correlacionar a torre de fracionamento presente nas refinarias de Petróleo com os 

produtos que são derivados deste processo.  

Esta proposta foi bem estruturada, pois o discente propõe atividades que 

remontam a discussão e o diálogo entre os conteúdos, sujeitos e professores. Sendo 

assim, observa-se nessa proposta também que o “ensinar não é transferir 

                                                           
6 Disponível em: http://quimicoestudante.blogspot.com.br/2012/09/bacterias-decompoem-sacolas-plasticas.html 

Acesso 21 abr. 2018. 
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conhecimento”, mas sim possibilitar aos alunos momentos de indagação e curiosidades, 

neste caso, mediadas pelas TIC (FREIRE, 2011). 

A proposta do L10, utiliza a simulação ‘Petróleo em auto mar’7 do LabVirt, 

sendo explorados a partir dela os conceitos de petróleo, sua origem, métodos de 

extração, além de explicar a composição do petróleo com os hidrocarbonetos e outros 

elementos como oxigênio (O), nitrogênio (N) e enxofre (S). Posteriormente, é proposto 

que se explore os derivados de petróleo e sua importância, e o porquê de sua 

preservação. 

No segundo momento da aula, seria utilizado a simulação ‘Manchas de 

Petróleo’8, a qual apresenta um problema de como remover o petróleo do mar oriundo 

de um navio petroleiro. O uso desse recurso possibilita momentos de reflexão sobre os 

métodos de extração desse material, viabilizando a resolução do problema. Para 

responder a esta indagação, seria necessário que os estudantes utilizassem as 

informações presentes em ambas simulações. 

As propostas do L2, L4, L7, L8 e L9, não atendem aos critérios estabelecidos 

para a proposta de aula, pois os Licenciandos apenas citam o uso de uma simulação, 

mas não descrevem como será abordado o seu uso durante a aula, deixando o recurso 

sem um objetivo na aula. O que leva a reflexão levantada por Leite (2011), que para as 

tecnologias possam alterar o processo educativo elas precisam ser entendias e 

incorporadas nas práticas de ensino pedagogicamente para que só assim, possa de fato 

possibilitar uma nova forma de aprender. 

   5. Conclusão 

A partir do que foi apresentado nesta pesquisa, é possível observar que o 

aplicativo QUIMITICs se apresenta com repositório em potencial para ser usado nas 

aulas de química. Complementando o quadro, o livro e os materiais didáticos 

disponíveis, pois o mesmo pode ser utilizado como fonte de informações e recursos que 

auxiliem o processo de ensino de aprendizagem de Química. 

                                                           
7 Disponível em: <http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/simqui_petroleoemalto mar.htm> Acesso 21 

abr. 2018. 
8 Disponível em: http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_manchasdepetroleo.htm Acesso: 21 abr. 

2018. 
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Quanto às propostas apresentadas, identificou-se que apenas metade dos 

investigados conseguiram propor estratégias de uso de forma estruturada. Assim, 

identifica-se a necessidade de se ampliar as discussões sobre o uso das TIC na formação 

inicial de professores. Visto que, muito do não uso destes recursos no ambiente escolar 

é devido a não preparação dos professores em formação inicial e não formação dos 

professores que estão em exercício.   

Nesse sentido é importante ressaltar que para o desenvolvimento de 

metodologias e práticas apoiados no uso de TIC, e no caso desta pesquisa, no uso de 

dispositivos móveis é necessária uma melhor compreensão sobre aspectos que envolve 

m-learning, uma vez que não basta ter acesso a novas tecnologias que possam ser 

usadas de forma combinada; é preciso, sobretudo, saber como utilizá-las para propiciar 

a aprendizagem dos sujeitos. 
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