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RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo investigar os fatores relevantes com o uso de 
dispositivos móveis capazes de contribuir com o ensino e aprendizagem de Ciências 
no ensino médio nas pesquisas científicas nacionais no período de 2015 a 2020. Para 
atingir esse objetivo foram utilizadas as bases eletrônicas do Portal de Periódicos 
Capes, a Revista Experiências no Ensino de Ciências (EENCI), Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD). Dois critérios de inclusão foram definidos para artigos, dissertações, teses: 
publicações entre os anos de 2015 e 2020 e estudos relacionados ao ensino médio. 
Os dados foram coletados com os descritores tecnologias móveis; ensino de ciências; 
ensino médio; tecnologias digitais; metodologias ativas; aprendizagem ativa; 
aplicativos no processo ensino e aprendizagem. Após a coleta de dados realizamos a 
leitura minuciosa do material para selecionar os estudos que estavam de acordo com 
os critérios estabelecidos por esta pesquisa. Foram encontrados um total de 156 
pesquisas sobre o tema. Do total de trabalhos foram selecionados 18 para análise, das 
possíveis pesquisas capazes de responder ao problema do estudo. Destes, 12 são 
artigos e 06 são dissertações de mestrado. Os resultados evidenciaram que o uso das 
tecnologias digitais móveis colocados em diferentes estratégias de 
ensino/metodologias de ensino. Dentre as tecnologias digitais utilizadas pelos autores 
se destacaram aplicativos, jogos, plataformas de ensino e sites. Estas, segundo os 
autores, possibilitam o desenvolvimento de experiências exitosas para o ensino e a 
aprendizagem. 
 

 
Palavras-chave: Tecnologias digitais. Ensino e Aprendizagem de Ciências no nível 
médio. Dispositivos Móveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

The research aimed to investigate the relevant factors with the use of mobile devices 

capable of contributing to the teaching and learning of science in high school in 

national scientific research in the period from 2015 to 2020. To achieve this objective, 

we used the electronic bases of the Capes Journal Portal, the Revista Experiências no 

Ensino de Ciências (EENCI), Scientific Electronic Library Online (Scielo), and the 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Two inclusion criteria 

were defined for articles, dissertations, and theses: publications between 2015 and 

2020 and studies related to high school. Data were collected with the descriptors 

mobile technologies; science teaching; high school; digital technologies; active 

methodologies; learning active; applications in the teaching and learning process. After 

data collection, we performed a thorough reading of the material to select the studies 

that were in accordance with the criteria established by this research. A total of 156 

researches on the subject have been found. Of the total number of studies, 18 were 

selected for analysis, of the possible researches capable of responding to the study 

problem. Of these, 12 are articles and 06 are master’s dissertations. The results 

showed that the use of mobile digital technologies placed in different teaching 

strategies/teaching methodologies. Among the digital technologies used by the authors 

were applications, games, teaching platforms and websites. These, according to the 

authors, enable the development of successful experiments. 

 

 

Keywords: Digital Technologies. Science Teaching and Learning at High School. 

Mobile Devices. 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante nossa experiência como professora de Biologia no Ensino 

Médio numa escola pública de Teresina/PI, percebemos enquanto 

ministrávamos o conteúdo, a falta de interesse e desmotivação dos estudantes 

pela disciplina. Permanecer quietos nos pareceu um sofrimento para eles. Os 

alunos em sua maioria possuíam telefones celulares nos quais ficavam se 

distraindo, sejam ouvindo música com fones de ouvido, ou em redes sociais, ou 

mesmo jogando. 

Apesar dos estudantes possuírem telefones celulares os professores 

nos pareceram não ter habilidades adequadas para lidar com a inserção das 

tecnologias digitais móveis na sala de aula, pois percebemos que eles 

possuem certas dificuldades em acessar aplicativos dos 

smartphones/celulares, parecem não ter familiaridade com as plataformas de 

ensino digitais disponíveis hoje que poderiam ser utilizadas para contribuir com 

as suas aulas. 

Nos estudos realizados durante o Componente Curricular Tecnologias 

Digitais no Ensino de Ciências, do curso de Especialização em Ensino de 

Ciências do IFMA/Timon, conhecemos como as tecnologias digitais podem ser 

utilizadas no ensino e aprendizagem de ciências. Desenvolvemos aulas para o 

ensino de Ciências utilizando ferramentas tecnológicas, baseadas em alguma 

teoria construtivista da aprendizagem. Essas aulas com enfoque em teorias 

epistemológicas se mostraram capazes de contribuir para o ensino e 

aprendizagem. 

 Essas questões nos instigaram a realizar uma investigação através 

pesquisa de revisão bibliográfica que utilizaram as tecnologias móveis no 

Ensino de Ciências para atualizar a ciência quanto aos aspectos que os 

estudos apontam. Com esse propósito elaboramos a seguinte pergunta de 

pesquisa: Quais fatores são relevantes compreender com o uso de dispositivos 

móveis, que podem contribuir com o ensino e aprendizagem de Ciências no 

ensino médio? 

 O objetivo desse estudo foi levantar as pesquisas na literatura científica 

para compreender como o uso de tecnologias digitais podem contribuir com o 

ensino e aprendizagem de Ciências no ensino médio. Para este feito, 
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realizamos uma investigação nas seguintes bases eletrônicas: Portal de 

periódicos Capes, Revista Experiências no Ensino de Ciências (EENCI), 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) (para os artigos) e, a Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) (para as dissertações). 

Selecionamos trabalhos que investigaram sobre a temática tecnologias 

digitais, com foco na utilização de tecnologias digitais móveis no ensino e 

aprendizagem de ciências. 

Na primeira parte desse trabalho levantamos as pesquisas. Depois 

selecionamos aquelas que tinham relação com o objeto do estudo. 

Descrevemos a metodologia e os passos necessários para resolução do 

problema. Após tabular os dados realizamos as análises de dados e por fim 

elaboramos as considerações finais.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta é “uma pesquisa que envolve exclusiva abordagem teórica. 

Realizada a partir de materiais frutos de investigação e publicado pela 

comunidade científica” sobre o tema a ser investigado. Esse tipo de estudo, “o 

pesquisador vai a literatura verificar o que já se pesquisou sobre determinado 

tema e o que já se sabe sobre ele, até onde o conhecimento avançou” 

(MACÊDO e EVANGERLANDY, 2018, p.79).  

Os pesquisadores “precisam realizar o tratamento dos achados de 

interesse (coleta de dados), organizar, tabular, categorizar e por meio de um 

método de análise, o descritivo, descrever os resultados. Tivemos o 

“(...)cuidado de utilizar os autores mais significativos que envolva o tema da 

pesquisa, para buscar a solução do problema levantado” (MACÊDO e 

EVANGERLANDY, 2018, p.79).  

Para operacionalizarmos a revisão da literatura, seguimos o protocolo 

apresentado por Ramos, Faria e Faria (2014), baseado numa investigação 

sobre diversos estudos realizados na área das ciências da educação. 

Neste protocolo os autores propõem que se sigam os seguintes passos:  

(i) objetivos (ii) equações de pesquisa pela definição dos 
operadores booleanos; (iii) âmbito do estudo; (iv) critérios de 
inclusão; (v) critérios exclusão; (vi) critérios de validade 
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metodológica; (vii) resultados; (viii) tratamento de dados 
(RAMOS, FARIA e FARIA, 2014, p.23). 
 

Seguindo o método citado pelos autores Ramos, Faria e Faria (2014), 

iniciamos descrevendo os objetivos do estudo que foi investigar fatores 

relevantes para compreender como o uso de dispositivos móveis podem 

contribuir com o ensino e aprendizagem de ciências. 

No que concerne as equações da pesquisa, as bases de dados 

utilizadas foram acrescidas de filtro, para especificar melhor o tema que 

precisávamos encontrar, nesta pesquisa utilizamos o ‘and’ para os descritores 

e o ‘campo de data de publicação’ ou o ‘ano de defesa’. 

Utilizamos os seguintes descritores na busca: tecnologias móveis, 

ensino de ciências, ensino médio, tecnologias digitais, metodologias ativas, 

aprendizagem ativa e aplicativos no processo ensino e aprendizagem. 

Após a busca, encontramos um total de 156 (cento e cinquenta e seis) 

trabalhos e, depois da leitura do resumo, metodologia, resultados e discussões 

e conclusão, foram selecionadas 18 (dezoito) pesquisas no total que envolviam 

o tema, objeto e que poderiam contribuir com o objetivo. Destes, 12 (doze) 

trabalhos foram artigos científicos e 06 (seis) foram dissertações de mestrado. 

Para o âmbito da pesquisa foram utilizadas as bases eletrônicas 

supramencionadas na introdução deste trabalho, como também o recorte 

temporal dos cinco últimos anos (2015-2020). 

Definimos os critérios de inclusão para a seleção dos artigos, das 

dissertações e das teses, ou seja, que tratam das publicações entre os anos de 

2015 e 2020 como recorte do último quinquênio que também representou o 

âmbito do estudo e, se os estudos tratavam do ensino médio, porque 

representa o espaço escolar em que exercemos nossa experiência docente. 

Já os critérios de exclusão foram todas as pesquisas que não 

apresentam uma relação sobre a utilização das tecnologias digitais móveis no 

Ensino de Ciências no nível médio e aquelas que não se inseriam no último 

quinquênio. 

Quanto aos critérios de validade metodológica, destacamos a 

literatura da área de metodologia da pesquisa científica, tais como a literatura 

de Ramos, Faria e Faria (2014) e Macêdo e Evangerlandy (2018). 
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Os resultados são apresentados em forma de descrição literária dos 

encontrados nas análises da revisão nos textos dos autores selecionados. 

Inicialmente, a busca dos artigos científicos ocorreu no banco de dados 

digital, no Portal de Periódicos da Capes com os seguintes descritores: 

tecnologias móveis; ensino de ciências e ensino médio. Como resultados, 

foram obtidos 54 (cinquenta e quatro) artigos dos quais, 08 (oito) foram 

selecionados para este estudo. Na revista EENCI foram utilizados os 

descritores: tecnologias móveis; ensino de ciências e ensino médio, obtivemos 

um total de 60 (sessenta) artigos, dos quais foram selecionados 03 (três) 

destes. 

Já na base SciELO, foram utilizados os descritores: tecnologias digitais e 

metodologias ativas. Dos 05 (cinco) artigos encontrados, foi selecionado 

01(um) artigo. 

Para as dissertações e teses realizadas na base BDTD, utilizamos os 

descritores: tecnologias digitais; aprendizagem ativa; aplicativos no processo 

ensino e aprendizagem; ensino médio. 

Foram obtidos um total de 37 (trinta e sete) trabalhos, destes 34 (trinta e 

quatro) foram dissertações e 03 (três) foram as teses. Mas para seleção, 

nenhuma das teses satisfazia os critérios de inclusão e deste levantamento 

foram selecionadas 06 (seis) dissertações (Quadro1). 

Os dados coletados foram tratados e organizados em quadros e 

analisados aplicando a descrição das pesquisas selecionadas para o estudo. 

Quadro 1 − Pesquisas encontradas sobre a temática nas bases de dados. 

BANCO DE DADOS ARTIGOS DISSERTAÇÕES  TESES  

 

TOTAL  

Capes 54 - - 54 

EENCI 60 - - 60 

SciELO 05 -  05 

BDTD - 34 3 37 

Total  119 34 3 156 

     

Fonte: Os autores, out. 2020. 
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3 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

A coleta resultou em 34 (trinta e quatro) dissertações de mestrado, 03 

(três) teses de doutorado e 119 (cento e dezenove) artigos, publicados em 

revistas científicas, totalizando 156 (cento e cinquenta e seis) estudos. Na 

busca por artigos nas bases de dados, foi adicionado o descritor ensino médio 

à pesquisa, o que favoreceu uma seleção mais próxima do meu objetivo, 

porém, as bases mostraram também resultados com outros níveis e 

modalidades de ensino. Portanto, 18 (dezoito) trabalhos foram analisados, 12 

(doze) artigos e 06 (seis) dissertações de mestrado (Quadro 2 e 3).  

 

Quadro 2 – Apresentação das pesquisas selecionadas para análise 

ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Nº Título Autores Local Ano 

1 O uso de tecnologias 
móveis no ensino de 
física: uma avaliação 
de seu impacto sobre a 
aprendizagem dos 
alunos. 

Marco Aurélio 
Alvarenga 
Monteiro.  

Revista Brasileira 
De Pesquisa Em 
Educação Em 
Ciências 

 
2016 
 
 

2 O estudo da diferença 
de potencial (ddp) a 
partir de reação de 
oxirredução (pilha) e 
aplicação da 
modelagem e 
simulação 
computacional. 

Yan Pedro Ulrich 
Mendes Ferreira, 
Alan Freitas 
Machado, Diego 
Barbosa Moura e 
Claudio Elias da 
Silva. 

Sustinere – 
revista de saúde 
e educação 

2016 

3 Apresentação 
metodológica com uso 
de tecnologia digital no 
ensino de ciências.  

Liliane Silva 
Câmara de 
Oliveira, Dennefe 
Vecencia 
Bendito, Nívea 
Maria Rodrigues 
dos Santos e 
Karla Patrícia de 
Oliveira Luna. 

Sustinere – 
revista de saúde 
e educação 

2017 

4 Aplicação de sequência 
didática investigativa 
com uso de laboratórios 
online no ensino de 
química em turmas do 

Alexandro Lima 
Gomes, Simone 
Meister Sommer 
Bilessimo e 
Juarez Bento da 

Revista-
Experiências em 
Ensino de 
Ciências 

2020 
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ensino médio em 
escola pública: uma 
pesquisa-ação.  

Silva. 

5 Unidade de Ensino 
Potencialmente 
Significativa sobre 
óptica geométrica 
apoiada por vídeos, 
aplicativos e jogos para 
smartphones. 

Marcello Ferreira, 
Olavo L. Silva 
Filho, Marco A. 
Moreira, Gustavo 
B. Franz, Khalil 
O. Portugal, 
Danielle X. P. 
Nogueira. 

Revista Brasileira 
de Ensino de 
Física 

2020 

6 Quiz molecular: 
aplicativo lúdico 
didático para o ensino 
de química orgânica. 

Ezequiel Santos 
Silva, Luiz 
Fernando Batista 
Loja e Diego 
Arantes Teixeira 
Pires. 

Revista Prática 
Docente (RPD) 

2015 

7 Tecnologias móveis: 
uma proposta didática 
de física para o uso do 
aplicativo “FÍSICA LAB 
RESISTORES”. 

Cássio 
Gonçalves Sena 
e Geraldo W. 
Rocha 
Fernandes. 

Revista-
Experiências em 
Ensino de 
Ciências 

2018 

8 Screencast no ensino 
de física, numa 
abordagem sobre o 
conteúdo da lei 
gravitacional universal. 

Carla Valéria 
Ferreira Tavares, 
Alberto Ferreira 
de Oliveira e 
Filomena Maria 
Gonçalves Moita. 

Revista-
Experiências em 
Ensino de 
Ciências 

2018 

9 Leigos ou excluídos? A 
criação de um 
aplicativo educacional e 
seu uso via ensino 
híbrido em uma escola 
pública. 

Monica Erika 
Pardim Steinert e 
Edna Lopes 
Hardoim. 

Sustinere – 
revista de saúde 
e educação 

2017 

10 De mãos limpas com as 
tecnologias digitais. 

Monica Erika 
Pardim Steinert, 
Edna Lopes 
Hardoim e Maria 
P. P. R. Castro 
Pinto. 

Sustinere – 
revista de saúde 
e educação 

2016 

11 Novas tecnologias, a 
busca e o uso de 
informação no ensino 
médio. 

Anderson 
Messias Roriso 
do Nascimento e 
Kelley Cristine 
Gonçalves Dias 
Gasque. 

Periódicos UFPB 2017 

12 Aplicativos móveis: 
algumas possibilidades 
para o ensino de 

Anderson da 
Silva Rosa e 
Rafael Roehrs. 

Research, 
Society and 
Development 

2020 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172020000100614&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172020000100614&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172020000100614&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172020000100614&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172020000100614&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172020000100614&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172020000100614&lang=pt
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Química. 

Fonte: Os autores, out, 2020. 

 

Quadro 3 − Apresentação das pesquisas selecionadas para análise 

DISSERTAÇÕES 

Nº  DISSERTAÇÕES DE MESTRADO Título Autores Local Ano 

1 O uso das TICs como estratégia 
para promover o conhecimento 
em Tabela Periódica. 

Irivan Alves 
Rodrigues 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do 
Norte 

2019 

 

2 Ambiente virtual de 
aprendizagem no ensino de 
genética. 

Lucicleide 
Carlos 
Teixeira 

Universidade 
do Vale do 
Taquari –
Univates 

2015 

3 Ensino híbrido em foco: 
estratégias para o ensino de 
funções orgânicas oxigenadas. 

Adriano 
César 
Jerônimo da 
Costa 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do 
Norte 

2019 

4 Ensinando hidrolise salina por 
meio de blog na perspectiva do 
ensino híbrido. 

Claudinei 
Osório de 
Oliveira 

Universidade 
Federal do 
Triângulo 
Mineiro 

2019 

5 Explorando o ensino híbrido em 
física: Uma proposta para o 
ensino de fenômenos 
ondulatórios utilizando 
ferramentas multimidiáticas. 

Rodolfo 
Henrique de 
Mello 
Caversan 

Universidade 
Estadual 
Paulista 
(UNESP) 

2016 

6 O uso das mídias digitais como 
apoio ao processo didático e 
pedagógico: uma abordagem 
exploratória. 

Priscilla 
Aparecida 
Santana 
Bittencourt 

Universidade 
Estadual 
Paulista 
(UNESP) 

2020 

Fonte: Os autores, out, 2020. 

 

3. 1 Análise dos artigos científicos 

  

Monteiro (2016) ministra duas aulas, uma com o auxílio da plataforma 

mobile-learnig (SCi2mobile) e outra de forma expositiva, utilizando o quadro, 

pincel e livro didático. Nessa plataforma estavam disponíveis os objetos de 

aprendizagens tais como: “conteúdo programático (teoria), simulação 

computacional, vídeos ilustrativos, avaliação baseada em perguntas objetivas” 

(MONTEIRO, 2016, p.6). 
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No estudo do autor foi disponibilizado smartphones para todos os 

alunos. Os resultados mostraram que os alunos ao fazerem uso da plataforma 

SCi2mobile, durante a aulas de física sob o conteúdo de fenômenos 

ondulatórios e magnetismo, os estudantes tiveram maiores condições para 

aprender do que aqueles que não utilizaram. 

Em relação ao comportamento dos alunos durante o uso da plataforma, 

eles se mostraram motivados. Essa motivação veio da “qualidade dos objetos 

de aprendizagem disponíveis” na plataforma (MONTEIRO, 2016, p. 11). 

Destaca ainda Monteiro (2016) que, 

[...] eles queriam acessar os recursos, mostrar suas conclusões 
aos colegas, perguntar ao professor. Esse comportamento 
diferente dos estudantes ficou evidente na pesquisa de 
satisfação. Foi confirmado que grande parte dos alunos se 
mostraram motivados, dedicados e interessados, conforme 
tinha sido comentado pelo professor presente nos dias dos 
testes (p.11).  

 

Num teste aplicado pelo autor os estudantes aprovaram o uso da 

tecnologia móvel. O “uso do SCi2mobile faz com que eles se aproximem mais 

do seu cotidiano que é navegar na internet, fazer uso de blogs, twiter e o uso 

regular de celulares” (MONTEIRO, 2016, p. 13). 

Tratando ainda das plataformas digitais, os estudos de Oliveira et. al 

(2017) destacam uma experiência usando a plataforma Edmodo para o ensino 

de célula animal. Foram propostas duas atividades avaliativas para os alunos. 

Estes podiam buscar na plataforma, materiais de apoio, tirar suas dúvidas em 

espaços interativos, acessar links de jogos e, ainda uma enquete. 

De acordo com os autores Oliveira et. al (2017), 

 

Em relação as atividades, a utilização da criação de estória e 
mapa conceitual como atividades avaliativas vem como forma 
de motivar o aluno a pensar e usar a criatividade através de 
situações as quais estão trabalhando o conteúdo visto, tudo 
isto dentro de uma proposta de construção do próprio 
conhecimento em um ambiente que eles têm grande afinidade, 
que é o meio virtual (OLIVEIRA et. al, 2017, p.18). 

 
Destacamos que Oliveira et. al (2017, p.20) aponta ainda que “o uso da 

tecnologia digital pode enriquecer as aulas por possibilitar muitas formas 

ilustrativas e uma maior autenticidade de troca de conhecimentos”. 
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Coadunando com os autores supracitados ainda sobre as plataformas 

digitais, Ferreira et. al (2016, p.19) desenvolveram um estudo que trata da 

criação, pelos pesquisadores de uma modelagem computacional utilizando o 

software Modellus e realizaram um experimento com alunos para calcularem a 

diferença de potencial (DDP) nas reações de oxirredução, com o auxílio da 

modelagem. O experimento promoveu a compreensão dos conteúdos, 

tornaram as aulas mais interessantes e estimulou a aprendizagem. A 

confecção da modelagem exigiu dos alunos que estes estudassem mais sobre 

as reações de oxirredução, com isso “demonstraram uma aprendizagem 

consistente sobre o tema”. 

Acrescenta ainda os autores que, 

 [...] Devido à realização do experimento também foi possível 
uma comparação entre os dados teóricos e os experimentais, 
levando os alunos a buscarem novas teorias, outros 
parâmetros e variáveis para explicar a diferença que foi 
observada entre os valores desses dados [...] (FERREIRA et. 
al, 2016, p.19-20). 
 

Noutros estudos, os autores trabalharam as sequências didáticas. A 

exemplo de Gomes, Bilessimo e Silva (2020, p.5), em pesquisa, aplicaram uma 

sequência didática investigativa com o uso de laboratórios online tais como o 

Archimedes Principle e Sua joia é verdadeira?. O primeiro é sobre a 

flutuabilidade de corpos em água e, o segundo é para determinar a densidade 

dos metais. 

Estes foram disponibilizados “no ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) na plataforma-Programa InTecEdu (Programa de Integração de 

Tecnologia na Educação)”. Embora trabalhando sequência didática, 

ressaltamos que os autores a fazem numa plataforma, a AVA (GOMES, 

BILESSIMO e SILVA, 2020, p.8). 

A sequência didática foi dividida em cinco etapas: “orientação, 

contextualização, experimentação, discussão e conclusão”, elaboradas para 

guiar o aluno na construção de seu conhecimento (GOMES, BILESSIMO e 

SILVA, 2020, p.8). 

A interação dos estudantes foi promovida através de fóruns de 

discussões. Acrescentam os autores que, 
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ao longo das aulas, dúvidas e opiniões foram divididas entre os 
alunos e alunos e docente. Ressalte-se o caráter colaborativo, 
possibilitando o compartilhamento de resultados ou de novos 
problemas ou dúvidas (GOMES, BILESSIMO e SILVA, 2020, 
p.11).  

 

Os resultados apontaram que os laboratórios online favoreceram a 
aprendizagem. Nas palavras dos autores com base nos estudantes, 

o controle de equipamentos em locais diferentes através de 
uma TIC (desktop, notebook, smartphone, etc.,), a realidade do 
experimento, facilidade de uso e a associação com conteúdo 

trabalhados com fatos cotidianos. A ludicidade, a interatividade 

com os personagens, aparelhos e medidas, permitindo maior 
participação do aluno, as orientações para seu uso mais 
detalhado, simplicidade de uso, a dinâmica e a interface 
intuitiva (GOMES, BILESSIMO e SILVA, 2020, p.18). 

Tratando ainda de sequências didáticas, os trabalhos de Ferreira et. al 

(2020) e Silva, Loja e Pires (2020) os fazem com a utilização de jogos 

aplicativos. Ambos os estudos foram desenvolvidos em aulas planejadas com 

jogos que abordam o conteúdo de suas disciplinas de ciências. 

Ferreira et. al (2020) desenvolveram um jogo para dispositivos móveis, 

denominado de ‘Chamase Glass’ que roda no sistema operacional Android. Os 

estudantes poderiam abrir o aplicativo em seus dispositivos e manipulá-lo. Os 

autores chamaram de Unidade de Ensino Potencialmente significativa (UEPS) 

a sequência didática desenvolvida com enfoque na teoria da aprendizagem 

significativa de David Ausubel.  

Parafraseia Ferreira et. al (2020, p.11) que, 

de maneira geral, foi possível observar os conceitos 
subsunçores nos estudantes nos vários momentos de 
diagnóstico inicial. Ao longo do desenvolvimento da UEPS, as 
atividades realizadas em grupo e analisadas pelo professor 
mostraram que a discussão produziu as mudanças necessárias 
na estrutura cognitiva dos estudantes. 

Os resultados da atividade com jogos digitais sinalizam que os alunos 

tiveram uma melhora na aprendizagem de conceitos. Acrescenta ainda os 

autores que “nas perguntas realizadas ao final da UEPS, aproximadamente 

86% dos estudantes participantes foram capazes de responder a maior parte 

das questões de maneira satisfatória, com respostas coerentes [...]” 

(FERREIRA et. al 2020, p.11). 

Por sua vez, Silva, Loja e Pires (2020), criaram um jogo didático 

intitulado ‘Quiz Molecular’ para auxiliar na compreensão dos conceitos de 
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química orgânica, com alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola 

pública e com alunos do curso de Licenciatura em Química de um Instituto 

Federal. Os alunos baixaram o jogo em seus celulares disponível no Google 

Play Store e responderam perguntas relacionadas ao conteúdo de funções 

orgânicas. Os alunos identificaram os grupos funcionais nas fórmulas 

moleculares fazendo uma associação aos principais remédios comercializados 

no Brasil, contextualizando o conteúdo ao cotidiano. 

Na avaliação do jogo realizada pelos estudantes do ensino médio, estes 

responderam que o jogo proporcionou a compreensão dos conteúdos e a 

interação. Apontam os autores que,  

[...] dos 27 alunos que participaram da atividade, 16 (59,3 %) 
afirmaram que o jogo pode auxiliar bastante na compreensão 
da Química orgânica. [...] 20 alunos (74,1 %) responderam que 
o jogo é bastante interativo (SILVA, LOJA e PIRES, 2020, 
p.11).  

Ainda destaca os autores que os alunos consideraram o jogo dinâmico, 

aspecto importante, pois desperta o interesse do aluno pelo conteúdo 

abordado. 

Na avaliação do jogo pelos estudantes do curso de Química, ao serem 

questionados se o jogo é adequado para ser utilizado em sala de aula “todos 

os alunos que participaram do questionário responderam sim”, o jogo seria útil 

para retomar o conteúdo ou revisão (SILVA, LOJA e PIRES, 2020, p.18). 

Destacam ainda os autores que “a ideia de utilizar novos conceitos e/ou 

metodologia mostra que os jogos e a educação podem estar relacionados, 

possibilitando a criação de uma nova ferramenta de aprendizagem” (SILVA, 

LOJA e PIRES, 2020, p.19). 

E acrescentam ainda,  

Algo fundamental para a realização de uma atividade lúdica é o 
preparo do professor regente e o conhecimento sobre os 
fundamentos das atividades lúdicas, para trazer um equilíbrio 
entre as funções de prazer e educacional (SILVA, LOJA e 
PIRES, 2020, p.19). 
 

 Na visão dos autores supracitados, a ludicidade foi um aspecto 

importante, pois estimula o estudante e propicia um ambiente ideal para o 

desenvolvimento espontâneo e criativo do conhecimento. 
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Outra pesquisa que tratou de sequência didática foi a de Sena e 

Fernandes (2018), os autores construíram o aplicativo ‘Física Lab Resistores’ 

disponível no Google play para dispositivos com sistema operacional Android e, 

elaboraram a sequência didática em forma de oficina pedagógica, na qual os 

alunos tinham que montar um circuito elétrico utilizando o aplicativo.  

De acordo com Sena e Fernandes (2018, p.16) algumas dificuldades 

foram encontradas ao realizar a oficina com o uso de tecnologias móveis, 

destas apontam: “a demora em instalar do aplicativo ‘Física Lab Resistores’ 

nos smartphones, devido a velocidade da internet na escola, uma vez que 

todos acessaram o ponto de acesso ao mesmo tempo”. E também, “a falta de 

interesse de um grupo de alunos, incompatibilidade do aplicativo com os 

smartphones e a falta de espaço de armazenamento de alguns aparelhos”. Em 

relação à aprendizagem houve uma satisfação na compreensão do conteúdo 

abordado (p.18). 

Os autores ainda afirmam que a oficina, 

contribui para o desenvolvimento de habilidades e 
competências dos estudantes, permitindo uma melhor 
interação entre os estudantes e as práticas que despertam o 
interesse dos alunos com a Física (SENA e FERNANDES, 
2018, p.22). 
 

E acrescentam ainda que, 

A utilização de tecnologias móveis na oficina proposta, 
mostrou-se uma nova experiência para os estudantes devido a 
versatilidade do aplicativo e, também, da capacidade em 
simular a situação estudada. É importante ressaltar que a 
eficiência desse recurso depende dos critérios didáticos 
escolhidos pelos professores, além de estimular a autonomia 
dos alunos (SENA e FERNANDES, 2018, p.23). 

 

Os autores concluem que a simulação do problema estudado 

proporcionada pelo aplicativo foi um aspecto importante para o 

desenvolvimento da autonomia dos estudantes. 

Integrando ainda os trabalhos que utilizaram sequências didáticas 

Tavares, Oliveira e Moita (2018, p.6) realizaram uma pesquisa utilizando o 

Screencast, uma ferramenta digital em forma de mídia e áudio no formato Mp3.  

Os autores elaboraram um “roteiro com uma sequência didática em mídia 

digital, com aplicações das falas e dos conteúdos selecionados do tema 

proposto que foi a Lei Gravitacional Universal”. Utilizaram para a construção o 



18 
 

 

aplicativo Bitmoji, para criar avatares personalizados com as características do 

locutor e o aplicativo Camtasia Studio, para edição e montagem das 

videoaulas.  

De acordo com os autores o Screencast é um aplicativo que grava e 

edita em formato de aulas expositivas gratuitamente, que permite flexibilidade 

na escolha das informações que se deseja ouvir. 

Destacam os autores que, 

[...] a vídeo aula fomentou uma trajetória de componentes que 
esclarece o conteúdo, por meio de informação, entretenimento, 
dinamismo e rapidez ao processo de ensino-aprendizagem, 
aumentando a mobilidade e a flexibilidade dos alunos para 
aprender de forma mais dinâmica, ampliando as perspectivas 
de tempo e espaço da sala de aula (TAVARES, OLIVEIRA e 
MOITA, 2018, p.10-11). 
 

E acrescentam ainda, 

o uso de mídias digitais em atividades didáticas favorece tanto 
o professor, viabilizando oportunidade de enriquecer a 
abordagem de conteúdo, como também ao aluno, sendo um 
recurso de autonomia do estudante, que potencializa a 
qualidade das aulas e proporciona impactos positivos em sua 
formação (TAVARES, OLIVEIRA e MOITA, 2018, p.10-12). 

 

Esses autores ainda sugerem que as videoaulas sejam atividades 

desenvolvidas também pelos estudantes sob a orientação do professor, este 

disponibilizará um guia de atividades para a construção da videoaula de forma 

exploratória, colaborativa e lúdica. 

Outra experiência foi a das autoras Steinert e Hardoim (2017, p.9), estas 

por sua vez abordam o Ensino Híbrido como metodologia de ensino para 

proporcionar por meio de um aplicativo digital (SAMBI) a aprendizagem do 

conteúdo de drogas nas aulas de biologia de uma escola pública. 

O tema foi associado ao reino vegetal e contou com quatro atividades de 

exercícios independentes: “duas atividades requereram uso do aplicativo 

SAMBI”. Numa os alunos iriam utilizar um link disponível para pesquisar sobre 

o tema, noutra iriam construir mensagens e postar na aba principal do app 

(STEINERT e HARDOIM, 2017, p.10). 

Os resultados mostraram o desenvolvimento de colaboração e 

autonomia pelos estudantes. Apontam as autoras que “foi possível realizar uma 

atividade baseada em colaboração no mural do aplicativo e que os discentes 
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foram autônomos no sentido de elaborar suas próprias construções” 

(STEINERT e HARDOIM, 2017, p.10).  

Noutro estudo, Steinert, Hardoim e Pinto (2016, p.9) aplicaram uma 

proposta pedagógica de ensino híbrido para ensinar técnicas higiênicas 

preventivas sobre diversas doenças infecciosas em turmas de ensino médio. A 

experiência “envolveu o uso concomitante de técnicas sustentadas do método 

híbrido de ensino: a rotação por turmas, laboratório rotacional e a sala de aula 

invertida”. Para isso utilizaram duas ferramentas midiáticas digitais, um blog 

chamado CienTI e o aplicativo de celular SAMBI (Saúde Mediada pela Biologia) 

em processo de construção. As atividades realizadas pelos estudantes foram 

leituras através de links disponibilizados no blog, construção de esquemas 

sobre doenças infectocontagiosas a partir de abas contidas no aplicativo, uma 

atividade desenvolvida no aplicativo chamada dinâmica sint, no qual os alunos 

teriam que criar um desfecho final de um processo infeccioso e uma oficina de 

lavagem correta de mãos. 

Steinert, Hardoim e Pinto (2016, p.13) relatam ainda alguns entraves que 

impossibilitaram a aplicação da estratégia, dentre eles a infraestrutura do 

laboratório da escola. “A estratégia de rodízios foi dissolvida e os alunos 

sentaram-se conforme a conveniência”. Outro entrave foi sobre o manuseio do 

aplicativo e o sinal de internet nos celulares dos alunos. 

Acrescentam ainda as autoras sobre os entraves,  

A atividade de construção de esquemas demonstrou-se 
complexa e os estudantes tinham dificuldade para recolher as 
informações solicitadas nas abas do aplicativo para construí-
los. Neste aspecto, construir o esquema “cru”, com informações 
resumidas, foi um relativo avanço (STEINERT, HARDOIM e 
PINTO, 2016, p.13). 

 

Neste sentido, as autoras concluem que o aplicativo mostrou-se duro, 

pois seu manuseio requeria orientação constante do professor, além dos 

alunos considerarem as atividades difíceis. 

Ainda sobre a construção de esquemas as autoras esclarecem,  

Cinco duplas de estudantes conseguiram fazer esquemas 
completos, mesmo sob condições adversas de oscilação do 
sinal de internet e progressivo “travamento” dos dispositivos; 
duas duplas foram além e realizaram a dinâmica Sint, prescrita 
para a estação 3 (STEINERT, HARDOIM e PINTO, 2016, p.14). 
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Os resultados da proposta pedagógica de ensino híbrido utilizando o 

blog e o aplicativo possibilitou a interação dos alunos. 

Nas palavras de Steinert, Hardoim e Pinto (2016, p.14), 

A primeira atividade foi a leitura do blog e ocorreu também, a 
partir dos aparelhos celulares. Os estudantes que não 
conseguiram acessar a internet se sentaram em dupla com 
alunos que tinham condições de acesso à rede. Isso 
evidenciou flexibilidade, sociabilidade e interação do grupo. 
 

Ainda sobre os resultados, as autoras enfatizaram a importância da 

formação continuada dos professores para a inserção do ensino híbrido nas 

escolas. 

E acrescentam que, 

Trata-se de uma metodologia, que embora já seja contemplada 
no currículo de alguns cursos de formação docente, é vedada a 
pessoas leigas no processo, pois a distorção de seus objetivos 
pode agravar a resistência à inserção de TDICs e metodologias 
ativas na escola (STEINERT, HARDOIM e PINTO, 2016, p.18). 

 

Noutros estudos os autores Nascimento e Gasque (2017, p.4) realizaram 

uma pesquisa para analisar “como os/as jovens inscritos no ensino médio 

buscam e usam a informação por meio das novas tecnologias para a formação 

escolar”. O estudo foi realizado através de grupos de discussão, contendo seis 

estudantes cada, em três escolas privadas de ensino médio.   

De acordo com os autores “os relatos dos estudantes mostram que a 

internet possibilita ampliar as informações obtidas na escola”. Sendo útil tanto 

para o entretenimento, quanto também para os estudos (NASCIMENTO e 

GASQUE, 2017, p.5).  

  Os resultados sobre as percepções dos estudantes sobre uso dos 

recursos tecnológicos no processo ensino-aprendizagem os autores destacam, 

os estudantes reconhecem que as instituições de ensino estão 
atentas às mudanças, adaptando-se ao uso de plataformas 
virtuais, aparelhos data show em salas de aula e salas próprias 
para usar as tecnologias: internet, música, televisão, 
computadores etc (NASCIMENTO e GASQUE, 2017, p.6). 
 

Em relação à busca de informações sobre o conteúdo através das 

tecnologias digitais nas pesquisas realizadas na escola, os resultados 

mostraram que os estudantes consideram importante observar a confiabilidade 
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das plataformas e sites. Mas, segundo os autores os estudantes demonstram 

não conhecer sites confiáveis de pesquisa. Pois “em momento algum citaram 

as bibliotecas on-lines, nem outros sites de cunho científico mais conhecido” 

(NASCIMENTO e GASQUE, 2017, p.7). 

Nas palavras dos autores, 

Os estudantes, ao necessitar de informações, preferem 
aquelas de fácil acesso e, usam, predominantemente, o Google 
como buscador. Os estudantes relatam ressalvas com o yahoo. 
As plataformas virtuais, Wikipédia e Brasil escola, são recursos 
de busca da informação citados pelos estudantes para 
pesquisa. As redes sociais - Youtube, Skype, What’s app e 
Facebook - são utilizadas para o estudo e a socialização. Os 
recursos tecnológicos mais utilizados são Ipad, computador e 
celular (NASCIMENTO e GASQUE, 2017, p. 10). 

 

Noutro estudo, Rosa e Roehrs (2020) realizaram uma pesquisa com o 

objetivo de avaliar aplicativos disponíveis na Google Play Store de celulares 

com sistema operacional Android, que poderiam ser utilizados para o ensino de 

química.  

Dentre os diversos aplicativos avaliados os autores relatam que, 

Observou-se nesta pesquisa, entre os aplicativos de 

química disponíveis, uma predominância de Apps 

enquadrados na categoria referências/guia de estudos. 

Nas aplicações desta categoria testadas, constatou-se 

um foco principal em conteúdo do ensino médio e no 

preparo de estudantes para o ENEM e vestibular através 

da disponibilização de videoaulas, conteúdos na forma de 

texto, resumos, lista de exercícios e simulados (ROSA e 

ROEHRS, 2020, p.24). 

Ainda sobre a avaliação dos aplicativos os autores destacaram a 

importância das aplicações móveis no processo de ensino-aprendizagem.  

E acrescentam, 

merece também destaque a importância do desenvolvimento 
de aplicações móveis que atendam cada vez mais e melhor as 
demandas dos sujeitos, dentro do processo de ensino-
aprendizagem, preenchendo, assim, eventuais lacunas dentre 
os Apps disponíveis [...] (ROSA e ROEHRS, 2020, p.24). 

 

Em síntese os artigos analisados abordaram aspectos relevantes com a 

utilização das tecnologias móveis, destacando o uso de plataformas. Monteiro 

(2016, p.13) relata que no desenvolvimento de atividades utilizando a 

plataforma SCi2mobile, os estudantes tiveram maiores condições de aprender, 
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além disso “os alunos se mostraram motivados, dedicados, interessados e que 

gostaram de aprender mais conteúdos através de recursos disponíveis”. 

Segundo o autor a utilização de celulares em sala de aula é uma ferramenta 

útil, visto que “muitas de nossas escolas não contarem com laboratórios de 

informática devidamente equipados”.  

O experimento na plataforma Modellus criado por Ferreira et. al (2016, 

p.20) promoveu a compreensão dos conteúdos, tornaram as aulas mais 

interessantes e estimulou a aprendizagem. Estimulou os alunos a pesquisar 

novas teorias sobre os valores observados na modelagem. Aumentou também 

suas “capacidades cognitivas, dando-lhes uma visão mais ampliada do nosso 

mundo, das tecnologias que nele existem e de como a física e a química estão 

presentes em nosso cotidiano” demonstrando uma aprendizagem consistente. 

  A plataforma Edmodo utilizada por Oliveira et. al (2017) mostrou ser 

muito eficiente como estratégia de ensino, desenvolveu a criatividade dos 

estudantes, possibilitou uma maior troca de informações, além de acesso 

descomplicado em dispositivos móveis. 

Outros trabalhos foram desenvolvidos por meio de sequências didáticas. 

A exemplo de Gomes, Bilessimo e Silva (2020, p.11), que com o uso da 

plataforma InTecEdu despertou “o caráter colaborativo, possibilitando o 

compartilhamento de resultados ou de novos problemas ou dúvidas”. O 

controle de equipamentos em locais diferentes utilizando o celular, a facilidade 

de uso, a ludicidade, a interatividade com o experimento permitindo maior 

participação do aluno, a dinâmica e a interface intuitiva, todos esses aspectos 

proporcionaram um protagonismo na aprendizagem. 

O jogo Glass desenvolvido por Ferreira et. al (2020, p.12) aplicado por 

meio de sequência didática, mostrou-se eficaz. Com enfoque na teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel, os alunos tiveram uma melhora 

na aprendizagem de conceitos. O jogo contribuiu para “o engajamento no 

processo inicial das situações de aprendizagem esquematizadas”. Contudo, 

para uma aprendizagem efetiva é essencial habilidades por parte dos 

estudantes como “o desenvolvimento da capacidade de representar os 

fenômenos físicos de maneira correta”. 

Desenvolvido através de sequências didáticas, o jogo Quiz Molecular de 

Silva, Loja e Pires (2020, p.20) auxiliou na compreensão dos conceitos de 
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química orgânica, favoreceu uma contextualização entre os conceitos de 

química e o cotidiano do aluno. Além disso, o jogo “permite o desenvolvimento 

de competências e das relações interpessoais, como a relação de cooperação 

e/ou competição”. Mas, para sua utilização é necessário novas metodologias 

de ensino. A ludicidade foi um aspecto relevante, porém o professor tem que 

saber equilibrar as funções de prazer e educacional. 

No estudo de Sena e Fernandes (2018, p.18) também por meio de 

sequências didáticas, o uso do aplicativo Física Lab Resistores mostrou que 

houve uma satisfação na compreensão do conteúdo abordado. Mostrou-se 

ainda como “uma nova experiência para os estudantes devido à versatilidade 

do aplicativo e, também, da capacidade em simular a situação estudada”, 

estimulando a autonomia do estudante. Contudo, para a eficiência desse 

recurso é importante à mediação dos professores na escolha de critérios 

didáticos (p.23).  

Na pesquisa de Tavares, Oliveira e Moita (2018, p.12) o uso de mídias 

digitais como o Screencast contribui com a aprendizagem aumentando a 

mobilidade e a flexibilidade dos alunos para aprender de forma mais dinâmica, 

“sendo um recurso de autonomia do estudante, que potencializa a qualidade 

das aulas e proporciona impactos positivos em sua formação”. No entanto, faz-

se necessário a orientação do professor na produção da videoaula pelos 

alunos nos conteúdos de maior dificuldade. 

O ensino híbrido foi abordado nas pesquisas de Steinert e Hardoim 

(2017) e Steinert, Hardoim e Pinto (2016). 

Essas mesmas autoras utilizaram um aplicativo que proporcionou 

“aumento da interação, compartilhamento de recursos escassos entre os 

estudantes e professores e mobilização da comunidade escolar, pressupondo 

aprendizagens de natureza colaborativa e solidária”. E ainda o 

desenvolvimento da autonomia pelos estudantes. No entanto, de acordo com 

as autoras para a inserção de tecnologias móveis no contexto de sala de aula o 

uso de metodologias ativas requer decisões coletivas (STEINERT e HARDOIM, 

2017, p.21).  

 Também numa proposta de ensino híbrido as autoras Steinert, Hardoim 

e Pinto (2016, p.13) fizeram uso de um blog CienTI e o aplicativo SAMBI o que 

proporcionou “flexibilidade, sociabilidade e interação do grupo.” Discorreram 
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sobre alguns entraves que impossibilitaram a aplicação da metodologia, dentre 

eles a infraestrutura do laboratório da escola, o manuseio do aplicativo e o sinal 

de internet nos celulares dos alunos. Porém, as autoras enfatizam uma boa 

capacitação docente para que estes usem a metodologia de ensino híbrido, 

aliadas a melhores condições escolares, são critérios de extrema importância 

para sua inserção no contexto escolar.  

A análise da pesquisa realizada por Nascimento e Gasque (2017, p.11) 

aponta que apesar das salas de aulas estarem adaptadas às novas 

tecnologias, não há “capacitação docente capaz de proporcionar práticas de 

ensino-aprendizagem inovadoras e eficazes”. Ao buscar informações os 

estudantes “utilizam recursos simples de busca, com foco na facilidade de 

acesso”, como o Google, por exemplo, e, não utilizam plataformas 

educacionais para pesquisas. 

A análise da pesquisa realizada por Rosa e Roehrs (2020, p. 24) 

apontou uma predominância de apps na categoria referências/guia de estudos. 

Estes preparam os estudantes para o Enem e vestibular. Os autores enfatizam 

também a importância da incorporação desses aplicativos na formação dos 

professores. A “discussão e exploração das diferentes tecnologias de 

informação e comunicação, como possíveis ferramentas facilitadoras do 

processo de ensino-aprendizagem”. 

 

3.2 Análise das dissertações  

 

Rodrigues (2019, p.71) realizou uma pesquisa através da execução de 

uma sequência de atividades com o uso de mídias eletrônicas em celulares e 

computadores para abordar os conteúdos da Tabela Periódica. As atividades 

ocorreram em três etapas, na primeira os alunos fizeram uso dos recursos 

digitais caça-palavras e palavras cruzadas, numa complementação as aulas 

expositivas. Na segunda etapa os alunos utilizaram o jogo Quiz Tabela 

Periódica e Jogos de Elementos I, na terceira etapa os alunos utilizaram o jogo 

Xenubi. Todos os recursos puderam ser acessados tanto por smartphones, 

quanto por computadores. Segundo o autor estes recursos objetivam “a 

construção do conhecimento dos participantes de forma dinâmica e interativa, 

bem como ao desenvolvimento de habilidades e competências”.  
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O autor supracitado relata que, 

A aplicação da atividade por meio dos recursos educacionais 
digitais citados surge como uma excelente proposta 
pedagógica para tentar despertar o interesse dos alunos, pois 
o questionário aplicado por meio do jogo tinha como meta 
exigir do aluno conhecer o conteúdo, raciocinar, se divertir e 
dinamizar os conhecimentos vistos em sala de aula como 
estratégias atuais, as quais estão em consonância aos 
interesses dos alunos (RODRIGUES, 2019, p. 102, grifos 
nossos). 
 

Os resultados da pesquisa apontam que os recursos educacionais 

digitais utilizados pelos estudantes proporcionaram a interação, a compreensão 

dos conteúdos e o dinamismo. 

 O autor acrescenta ainda que, 

[...] os resultados da atividade digital, sinalizam que os alunos 
tiveram uma melhora significativa na aprendizagem de 
conceitos quando comparados com a atividade anterior aos 
jogos; além de ter proporcionado um dinamismo maior na 
resolução das questões e uma maior interação entre aluno-
aluno e aluno-professor. [...] revelaram ser recursos 
facilitadores no processo de ensino-aprendizagem, com 
demonstrações de melhoria no engajamento e motivação dos 
alunos durante as atividades escolares (RODRIGUES, 2019, p. 
100, grifos nossos). 
 

A motivação foi um aspecto relevante segundo o autor que favoreceu o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Noutro estudo, Teixeira (2015, p.50) realiza uma experiência criando um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e uso da ferramenta virtual  PBworks, 

no qual foram desenvolvidas atividades sobre o conteúdo de genética 

relacionado às aneuploidias cromossômicas. De acordo com a autora essa 

ferramenta foi escolhida “por ser de fácil acesso e facilitar a construção de 

páginas na web como ambientes interativos de aprendizagem”. A ferramenta 

proporcionou a construção colaborativa de textos sobre o conteúdo por ambas 

as partes professores e alunos, possibilitando a interatividade.  

Ainda esclarece a autora que para o seu uso ferramentas foram 

incorporadas ao PBworks. Uma delas os webfólios é uma ferramenta de 

registro descritiva utilizada pelos alunos para produção de materiais e textos 

sobre o conteúdo, possibilitando a interação entre os estudantes. Outra foi a 

wiki que oportuniza aos alunos se tornarem autores, editores e leitores 
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proporcionando “a condição de construir textos de forma colaborativa”, 

importante ação para aprendizagem (TEIXEIRA, 2015, p.41). 

 A autora destaca ainda que, 

Por meio do PBworks foi possível a construção do ambiente 
genética virtual disponível no site 
www.geneticavirtal.pbworks.com, espaço esse que 
proporcionou aos estudantes a autonomia do aprender a 
pensar, agir, criar, recriar, enfim, serem protagonistas do seu 
próprio conhecimento (TEIXEIRA, 2015, p.52, grifos nossos). 

 

Conclui a autora que a autonomia foi um importante aspecto 

desenvolvido pelos estudantes com a utilização do PBworks. 

O Ensino Híbrido foi abordado no estudo de Costa (2019), o autor 

desenvolveu um projeto com o auxílio das tecnologias digitais de informação e 

comunicação na disciplina de química orgânica. Utilizou-se como ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA) o Google sala de aula, para ser acessado no 

decorrer da semana e antes das aulas presenciais, com o objetivo de sanar as 

dúvidas e também expor comentários dos alunos e postagens de videoaulas. 

Utilizou a plataforma Socrative para fazer questões de revisão do conteúdo, o 

aplicativo Plickers foi utilizado para responder questões sobre o conteúdo.  

Nesse AVA o professor pode verificar a participação dos alunos na realização 

das atividades e na colaboração.  

Nas palavras do autor o engajamento inicial dos estudantes com a 

metodologia ensino híbrido foi alcançado. Assim, o professor pôde “motivar 

todos a participarem ativamente do processo, buscando assim, sua própria 

forma de aprender” (COSTA, 2019, p.79). 

E acrescenta que, 

É importante ressaltar que no momento em que os alunos 

estão motivados e engajados, eles tornam-se ativos no 

processo de ensino e aprendizagem e progridem a cada passo 

dado [...] Compreendendo melhor o que está sendo 

apresentado, colaborando na aprendizagem de seus colegas 

(COSTA, 2019, p.85, grifo nosso). 

  

Ainda destaca o autor que a metodologia abordada teve resultado 

positivo devido à colaboração e a autonomia desenvolvida pelos estudantes. O 

professor ao ler as respostas dos estudantes “observou se eles acertaram e 
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caso houvesse uma porcentagem baixa de acertos, os grupos voltavam e 

discutiam novamente as alternativas até chegarem a um consenso sobre qual 

estava correta” (COSTA, 2019, p.103). 

Tratando ainda de Ensino Híbrido Oliveira (2019) realizou uma pesquisa 

em suas aulas abordando o conteúdo de reações químicas. Utilizou como 

recurso didático digital o Blog Aprendendo Hidrólise Salina, no qual eram 

postados textos de apoio e videoaulas para os estudantes terem acesso antes 

das aulas presenciais. A plataforma Educaplay® também foi utilizada em suas 

aulas para resolução de exercícios pelos estudantes. Essa plataforma permite 

ao professor a criação de exercícios interativos e jogos curtos. 

Destacando o ensino híbrido o autor acrescenta, 

No modelo de sala de aula invertida, na perspectiva do Ensino 
Híbrido, os estudantes foram orientados a assistirem a uma 
vídeo-aula em suas residências (atividade on-line a distância) e 
disponível no blog “Aprendendo Hidrólise Salina”, abordando 
os conceitos químicos de hidrólise salina (OLIVEIRA, 2019, 
p.38). 
 

Ainda aponta o autor que o desenvolvimento das atividades foi 

favorecido pelo a disponibilidade do sinal de internet na escola, permitindo o 

cadastro dos estudantes no blog, por meio se seus celulares ou tablets 

(OLIVEIRA, 2019).  

Dentre os resultados do questionário avaliativo sobre a utilização do 

blog, 100% dos alunos concordaram que o mesmo contribuiu para estabelecer 

uma interação entre professor-aluno e para uma maior compreensão sobre os 

conceitos de hidrólise salina. 

 Neste sentido, acrescenta o autor que, 

Quando se estabelece uma boa comunicação e 
aproximação entre estudante e professor, o processo de 
ensino e aprendizagem potencializa-se e verifica-se uma 
maior responsabilidade e engajamento entre as partes 
envolvidas nesse processo educacional (OLIVEIRA, 
2019, p.76). 
 

Um aspecto importante sobre os resultados do estudo foi que o blog 

facilitou o aprendizado do conteúdo proposto. 

Coadunando com os autores supracitados, Caversan (2016, p.77) 

realiza uma pesquisa aplicando a metodologia Ensino Híbrido, na qual se 

utilizou o modelo rotacional por estações. Neste modelo “cada estação de 
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aprendizagem proposta tem uma característica distinta, de forma que consiga 

criar um curso completo e coeso, além de explorar distintas formas de 

aprendizagem”. As atividades foram dividas em três estações, na estação A 

utilizou-se o site App fenômenos ondulatórios – MNPEF, no qual continha 

material didático interativo, play aula, laboratório virtual, tá na mão: fórmulas. 

Na estação B os estudantes tinham orientações com o professor, na qual 

tiravam dúvidas. Na estação C os estudantes responderam questionários pela 

ferramenta formulário Google. Após a realização das atividades a turma se 

reunia na sala de aula Google para sanar alguma dúvida. A ferramenta Google 

Documentos foi utilizada pelos estudantes para criação de diários de bordo.  

Nas palavras do autor a estação B (orientações com o professor) é 

fundamental para o desenvolvimento da metodologia Ensino Híbrido. 

E acrescenta que,  

a principal ideia que o Ensino Híbrido traz, é o de unir o "melhor 
dos dois Mundos", ou seja, além de oferecer ao estudante o 
melhor do ensino on-line, manter o momento de interação com 
o docente (CAVERSAN, 2016, p. 78)  . 
  

Os resultados da experiência mostrou que o uso das tecnologias digitais 

contribuiu com a aprendizagem dos estudantes.  

Ainda relata o autor sobre os resultados “já um segundo grupo afirma 

que a proposta traz uma rapidez para a compreensão do tema quando 

comparada com o método tradicional de ensino”. Com isso a metodologia 

ensino híbrido evidencia que quanto maior a interação entre aluno-aluno e 

aluno-professor maior o interesse dos alunos pela aula (CAVERSAN, 2016, 

p.94). 

Destaca ainda que “as palavras aprendizado, compreensão e 

conhecimento, apresentam-se de forma positiva quando relacionadas à 

metodologia proposta, o que demonstra eficiência do método” (CAVERSAN, 

2016, p.95). 

Parafraseia Caversan (2016, p. 95, grifos nossos), 

Não há uma comparação direta com o método da sala de aula 
tradicional, mas há sempre uma ressalva da melhor 
aplicabilidade desta proposta. [...] a ludicidade e criatividade 
da proposta que promove uma aprendizagem espontânea por 
tirar o monólogo do professor no processo. [...] a diversidade, 
das múltiplas formas de apresentação do tema, que atuam de 
forma complementar e significativa.  
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Noutra experiência Bittencourt (2016, p.56) realizou um estudo de caso 

comparando duas escolas de ensino médio uma pública e uma privada, sobre 

o uso das tecnologias digitais no processo de ensino- aprendizagem. Os dados 

da pesquisa foram coletados através de questionários e suas análises 

mostraram que com relação à quantidade de horas que os alunos usam a 

internet “os alunos da escola particular ficam muito mais tempo conectados à 

internet do que os alunos da escola pública,” estando conectados mais de 10 

horas por dia.   

Os resultados mostraram ainda que em relação aos sites utilizados para 

as pesquisas escolares os alunos buscam informação em “sites ou portais 

especializados em conteúdos educativos, como, por exemplo, o Infoescola e 

Khan Academy” (BITTENCOURT, 2016, p.57-58). 

Sobre os dispositivos utilizados para acessar a internet, 40% dos 

estudantes utilizam os smartphones.  

Em relação à percepção dos alunos sobre os benefícios promovidos 

com a utilização das tecnologias digitais em atividades de sala de aula a autora 

diz, 

[...] observamos que 35% dos alunos disseram que o uso da 
tecnologia facilita o entendimento do conteúdo, 28% 
disseram que o conteúdo da disciplina fica mais interessante, 
21% responderam que oferece maior participação/interesse 
dos alunos, 14% disseram melhora a comunicação entre 
alunos e professores (BITTENCOURT, 2016, p.52, grifos 
nossos). 

Em síntese, as dissertações evidenciaram o uso de diferentes 

ferramentas digitais, as quais favoreceram o ensino e aprendizagem.  

Uma dessas ferramentas o site PBworks utilizado por Teixeira (2015, p. 

99) contribuiu com a aprendizagem dos estudantes como “uma forma dinâmica 

de aprender por meio da interatividade colaborativa”. Segundo a autora, o AVA 

“são espaços virtuais que possibilitam aos estudantes valorizar o ato de fazer e 

aprender com seus pares, não importando a distância física”, dessa forma, os 

alunos se tornam autônomos em relação à sua aprendizagem.  No entanto, 

uma dificuldade apontada foi que os estudantes ainda estão adaptados com 

uma metodologia de ensino tradicional através de transmissão oral de 

conteúdos, limitando no desenvolvimento das atividades propostas.  
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O ensino híbrido mostrou-se eficaz nos trabalhos de (Costa, 2019, 

Oliveira, 2019 e Caversan, 2016). A utilização do ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) por Costa (2019, p. 116) se mostrou eficiente no ensino e 

aprendizagem de ciências. O Google sala de aula utilizado contribuiu para o 

engajamento dos alunos, tornando-os “autônomos na busca de conhecimento, 

motivados a realizar estudos prévios e participar das aulas ativamente, bem 

como envolvidos e curiosos para descobrir mais”. E ainda contribuiu para uma 

aprendizagem colaborativa. 

O Blog Aprendendo Hidrólise Salina utilizado por Oliveira (2019, p.85) foi 

uma ferramenta facilitadora para a aprendizagem dos estudantes. Segundo o 

autor “o desenvolvimento das atividades on-line aumentou a participação nas 

aulas presenciais”, possibilitou aos estudantes aprender de forma colaborativa, 

e a contextualizar os conteúdos com seu cotidiano. Observa-se, portanto, que o 

professor se torna um mediador, o que possibilita a autonomia dos estudantes 

em relação à sua aprendizagem. 

O site App Fenômenos Ondulatórios − MNPEF desenvolvido por 

Carvesan (2016, p.127) promoveu eficiência na aprendizagem, visto que “ao 

longo do processo os estudantes desenvolveram uma afinidade com o produto, 

utilizando-o de forma natural e significativa, conseguindo ressaltar os aspectos 

positivos em cada diferente proposta”. A proposta Ensino Híbrido favoreceu a 

ludicidade e a criatividade dos estudantes na forma de aprender. Ainda 

promoveu uma aprendizagem espontânea, por retirar o monólogo do professor, 

ultrapassando as barreiras do paradigma tradicional, tornando-se aquele ao 

invés de transmissor um mediador do conhecimento. 

Numa outra abordagem, a pesquisa de campo realizada por Bittencourt 

(2016, p.56) mostrou que as mídias digitais contribuem com “a facilidade de 

entendimento do conteúdo” e tornam os estudantes mais participativos e 

interessados. Porém, os resultados também apontam que “é preciso 

aprofundar o conceito de mídias digitais e fluxo de informações na educação, a 

fim de nortear profissionais e estudantes desta área”. Segundo a autora a 

pesquisa ressaltou que os jovens ‘os nativos digitais’ utilizam as mídias digitais 

em grande quantidade de horas por dia para realizar várias tarefas, inclusive os 

trabalhos escolares. E aborda ainda que o Power Point ainda é o recurso 
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tecnológico mais utilizado nas atividades em salas de aulas, sendo isto uma 

limitação ao uso de tecnologias móveis. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No atual processo de transformações vivenciado pela sociedade e a 

educação devido à inserção das tecnologias digitais, existe a necessidade de 

reflexão sobre como os professores tem ensinado os adolescentes e jovens, 

como os estudantes estão aprendendo e como essas tecnologias, no caso as 

tecnologias móveis, têm contribuído com esse processo. 

O uso de recursos digitais, dentre eles os aplicativos, jogos, plataformas 

de ensino, mídias sociais, leva a uma ruptura com práticas de ensino baseadas 

em leituras tradicionais ainda alicerçadas nas escolas públicas. Os 

smartphones nesse contexto se apresentaram como um veículo (hardware) 

capaz de levar de forma possível esses recursos lógicos (software) aos 

estudantes, melhor que o computador PC, notebooks, ou tablets, em que os 

estudantes têm menor acesso. Entretanto, em algumas aplicações em sala de 

aula que a internet foi necessária, ao mesmo tempo em que apresentou uma 

possibilidade ampla, a conexão muitas vezes compôs ainda uma limitação, 

tanto pelo sinal quanto pelo custeio, quando se trata dos estudantes.   

As pesquisas de Ferreira et. al (2020) e Sena e Fernandes (2018) 

demonstram que com o desenvolvimento de metodologias ativas nas práticas 

escolares com o uso das tecnologias móveis, promovem a aprendizagem dos 

estudantes, estes sendo construtor do seu próprio conhecimento, interagindo 

com o objeto no qual pretende aprender. 

A metodologia Ensino Híbrido abordada em alguns estudos como os de 

Steinert, Hardoim e Pinto (2016) e Caversan (2016) mostrou eficiência no 

desenvolvimento de atividades tanto em sala de aula quanto em atividades 

online. Também favoreceu aspectos como o engajamento, a autonomia, a 

criatividade, a motivação na participação das aulas e, o aprender de forma 

colaborativa e algumas vezes lúdica. Contudo, apontaram os autores que para 

sua execução é necessário planejamento, verificar o sinal de internet da escola 

ou em dados móveis 3G dos smartphones. 
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A sequência didática foi outra abordagem utilizada em alguns estudos 

como de Gomes, Bilessimo e Silva (2020) e Silva, Loja e Pires (2020), 

proporcionou aos professores uma organização no desenvolvimento de aulas 

com o uso de jogos, aplicativos e plataformas. As etapas definidas na 

sequência didática puderam ser mediadas e monitoradas pelo professor, 

observando e avaliando o desempenho dos estudantes nas atividades 

propostas. 

A plataforma SCi2mobile proporcionou aos estudantes maiores 

condições de aprender, despertando a motivação, dedicação e interesse nas 

aulas. A plataforma Modellus com seus laboratórios online promoveu a 

compreensão dos conteúdos e, o interesse dos alunos em pesquisar novas 

teorias sobre os valores observados na modelagem. A plataforma Edmodo 

desenvolveu a criatividade dos estudantes, possibilitou a interação, além de 

acesso descomplicado em dispositivos móveis. 

O jogo Glass usado numa sequência didática com enfoque na teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel promoveu uma melhora na 

aprendizagem de conceitos, corroborando que é possível planejar aulas com 

base em teorias construtivistas. O jogo Quiz Molecular promoveu uma 

ludicidade na forma de aprender. O aplicativo Screencast promoveu a 

mobilidade e flexibilidade, mostrando que é possível aprender noutro ambiente 

além da sala de aula.  

O uso do aplicativo Física Lab Resistores mostrou que houve uma 

satisfação na compreensão do conteúdo abordado. Um aspecto relevante foi a 

versatilidade do aplicativo, o que possibilitou o desenvolvimento da autonomia 

dos estudantes. O uso do blog CienTI e o aplicativo SAMBI proporcionou 

flexibilidade, sociabilidade, interação do grupo e, autonomia dos estudantes. 

Mas, alguns entraves impossibilitaram a aplicação satisfatória da metodologia, 

dentre eles a infraestrutura do laboratório da escola, o manuseio do aplicativo e 

o sinal de internet nos celulares dos alunos. 

O site PBworks contribuiu para aprender através da interatividade 

colaborativa. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) motivou os alunos 

tornando-os autônomos na busca de conhecimento. O site App fenômenos 

ondulatórios − MNPEF possibilitou a ludicidade e a criatividade dos estudantes 

na forma de aprender. 
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O Blog Aprendendo Hidrólise Salina aumentou a participação dos 

estudantes nas aulas presenciais, promoveu uma aprendizagem colaborativa e 

uma contextualização do conteúdo com o cotidiano. 

Esperamos que este estudo possa contribuir de forma efetiva para 

aqueles que desejam utilizar as tecnologias digitais móveis nas aulas de 

ciências no ensino médio, com adendo que não vimos dificuldade para ser 

utilizado em outros níveis de ensino e modalidades com certas adaptações, 

como também os professores possam conhecer as limitações apontadas pelos 

autores sobre a utilização dessas ferramentas. Também atualizar os estudos 

científicos sobre as tecnologias digitais móveis no útimo quinquênio. 
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