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Introdução 
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) têm se propagado simultaneamente com os sucessivos 
progressos das Ciências. Nesse contexto, é de grande valia destacar que muitas crianças, antes mesmo da 
alfabetização, já manuseiam os aparelhos celulares de seus responsáveis, ou seja, segundo Prensky (2001, tradução 
nossa) esses sujeitos são Nativos Digitais, enquanto seus pais são Imigrantes da Era Cibernética. Embora as barreiras 
do ensino tradicional permaneçam, torna-se necessária conforme Costa (apud TAVARES, SOUZA CORREIA, 2013, 
p.156) a adaptação em todos os âmbitos e contextos da sociedade, como e principalmente na educação, isto é, no 
ambiente escolar. Nessa circunstância, objetiva-se investigar o aproveitamento e compreensão dos conteúdos 
relacionados à Tabela Periódica de forma dinâmica com auxílio de códigos QR, onde é possível estabelecer ainda que 
o emprego das tecnologias digitais promove interações sociais positivas, visto que há propagação de conhecimentos. 
Esta ideia é fundamentada no postulado de Vygotsky (apud NEVES e DAMIANI, 2006, p.6), onde o homem é um ser 
histórico, produto de um conjunto de relações sociais. 

Metodologia 
Durante a disciplina de Ensino de Química I do 2° ano do curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa no ano de 2018, foi solicitada a elaboração de uma Aula Simulada utilizando aplicativos para celular 
como forma de avaliação para turmas do Ensino Médio. Conforme Engel (2000), esta apresenta caráter qualitativo de 
pesquisa-ação, a qual é justificada pela cooperação de todos os sujeitos, isto é, objetos de pesquisa e pesquisadores, 
estabelecendo um processo de aprendizagem bilateral. A mesma foi executada com os próprios colegas de classe, 
onde previamente foi requisitado que os mesmos instalassem um aplicativo leitor de QR Code. As questões sobre os 
conteúdos “Tabela Periódica e propriedades dos elementos”, imagens indicando dicas de localização de outros códigos 
pelo ambiente e os QR Codes foram produzidos pelas discentes. De antemão, os códigos QR foram distribuídos pela 
universidade, em lugares de fácil acesso, como a Sala de Materiais, painel de recados e a sala de aula, ficando como 
responsabilidade dos alunos encontrá-los, para posterior resolução das perguntas. 

 
Figura 1. Código QR da questão 1 e a dica “Sala de Materiais”. 

 

Resultados e Discussão 
Ao término da dinâmica, pode-se observar mediante às correções o aproveitamento e compreensão dos conteúdos 
trabalhados, onde foi perceptível a facilidade dos alunos em responder as questões em um curto prazo de tempo. 
Inclusive, verificou-se interações sociais positivas entre os mesmos, visto que apresentaram grande entusiasmo e 
espírito competitivo, pois queriam encontrar mais códigos que os demais colegas. Segundo Baron (1889, apud 
PEIXOTO, 2006, p 07), o instrumento tecnológico “é relativamente polivalente, e pode colocar-se ao serviço de 
pedagogias muito diversas, trazendo consigo condições que se podem revelar soluções criativas, ou pelo contrário, 
estéreis”. Dessa forma, tal prática revela o uso positivo de aparelhos celulares, embora no âmbito educacional sejam 
vistos como responsáveis pela desatenção dos alunos. No entanto, sempre houveram alunos desatentos por quaisquer 
circunstâncias, não fundamentando a rejeição desta ferramenta como facilitadora do conhecimento. Portanto, a 
utilização de tecnologia, sendo nesse caso um leitor de QR Codes, é considerada válida tanto para os educadores 
quanto aos estudantes. 
 

Considerações Finais 
Diante do exposto, pode-se constatar que as novas tecnologias têm muito a oferecer aos docentes, visto que se forem 

aplicadas de modo efetivo, proporcionarão aos alunos o mais relevante, o aprendizado. Para Castilho (2015), os 

professores necessitam estar atualizados no processo de ensino-aprendizagem, pois cada vez mais se exige do 

professor, como a dedicação, conhecimento e adaptação a estas mudanças. Portanto, o emprego das TDICs possibilita 
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além da interação entre os usuários, a propagação do conhecimento, uma vez que o celular é colocado como fim 

pedagógico, para a fixação e retomada de conceitos. 
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