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RESUMO 
 

A disciplina de química, deve ser ensinada como um instrumento de formação 

humana, a qual dá subsídios para a interpretação do mundo e interação com a 

realidade. No entanto, esta disciplina é altamente criticada quanto a forma que é 

ensinada em sala de aula. Sendo assim, visando contribuir para esta área de 

ensino, esta pesquisa tem como objetivo propor e desenvolver protótipos de uma 

aplicação para ensino de química, especificamente ao conteúdo da tabela 

periódica. Para tal, foi adotado o uso da tecnologia de Realidade Aumentada em 

dispositivos móveis. A utilização desta tecnologia proporcionou experiências 

diferenciadas e com maior realismo por meio da junção dos objetos virtuais no 

cenário real. Os resultados da validação preliminar foram positivos, onde os 

alunos demonstraram interessados em visualizar novos objetos 3D sobre os 

marcadores. Além disso, o professor acompanhante relatou que a novidade tem 

bastante potencial devido a sua atratividade. 

 

Palavras-chave: Realidade Aumentada, Educação, Dispositivos móveis. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The discipline of chemistry should be taught as an instrument of human 

development, which gives support to the interpretation of the world and interact 

with reality. However, this course is highly criticized as a form that is taught in 

the classroom. Therefore, in order to contribute to this area of education, this 

research aims to propose and develop prototypes of an application for teaching 

chemistry, specifically the content of the periodic table. To this end, we adopted 

the use of Augmented Reality technology in mobile devices. The use of this 

technology has provided a more realistic and differentiated by the junction of the 

virtual objects in the real scene experiments. The results of the preliminary 

validation were positive, where students showed keen to see new 3D objects on 

markers. In addition, the accompanying teacher reported that the novelty has 

enough potential due to its attractiveness. 

 

Keywords: Augmented Reality, Education, Mobile Devices.  
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1. INTRODUÇÃO 

A educação escolar busca o equilíbrio entre a flexibilidade e a organização. 

A flexibilidade, em procurar adaptar-se a diferenças individuais, respeitando os 

diversos ritmos de aprendizagem e a integração das diferenças locais/culturais. A 

organização, por sua vez, busca gerenciar as divergências, tais como: tempo, 

calendário escolar e conteúdo das disciplinas (MORAN, 2003). No entanto, um 

dos maiores desafios enfrentados hoje no âmbito escolar é, como utilizar a 

contextualização e a interdisciplinaridade na prática pedagógica (CARREIRA, 

2010), que segundo Moran (2003), só acontecerá a partir do momento que os 

programas curriculares estiverem adaptados de acordo com as necessidades dos 

alunos, criando conexões com o cotidiano, com o inesperado, assim, 

transformando a sala de aula em uma comunidade de investigação.  

Em meio as diversas disciplinas que compõe os programas curriculares da 

Educação Básica, a disciplina de química é altamente criticada quanto a forma 

que é ensinada em sala de aula. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 1998), a disciplina de química, deve ser 

ensinada como um instrumento de formação humana, a qual dá subsídios para a 

interpretação do mundo e interação com a realidade. Entretanto, há uma certa 

incompreensão quanto aos conhecimentos técnico-científicos dos conteúdos 

abordados na disciplina, uma vez que é desafiante fazer uma ligação entre o 

conhecimento ensinado e o cotidiano dos alunos (AQUINO et al., 2012). 

Conforme Nardin (2012), dois fatores contribuem para que o ensino de 

química seja desafiante no nível médio: (1) há uma insatisfação por parte dos 

professores, por não conseguirem atingir certos objetivos educacionais propostos 

e; (2) a desmotivação dos alunos, por considerar a química como disciplina difícil 

e que exige muita memorização.  

Compreende-se que um dos pressupostos que dificultam a aprendizagem de 

química e que causa muita memorização, seja o fato dela está ligada a apreensão 

de uma linguagem específica, a qual se utiliza de fórmulas, símbolos e um sistema 

de signos para sua representação de conceitos (AQUINO, 2012). Um exemplo 

considerável é a tabela periódica, que é composta por diversos elementos 

químicos e suas respectivas propriedades, o que a torna um instrumento didático 
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para ensino da química. Adicionalmente, o mesmo autor defende que o aluno sem 

conhecimento bem estruturado sobre a tabela periódica, terá dificuldades no 

aprendizado sobre outras terminações da química. 

Mediante tais problemáticas, os professores podem adotar diversos 

recursos computacionais, como jogos, softwares educativos e simuladores para 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos de química, a 

exemplo: QuipTabela1 e Periodic Table Explorer2.  

Pesquisas como a de Bastos (2007) e Schoenfelder et al. (2008), mostram 

como os ambientes educacionais têm-se desenvolvido com as mais novas 

tecnologias do mercado. Uma tecnologia relativamente recente e que está sendo 

estudada, quanto às suas possibilidades no contexto educacional, é a Realidade 

Aumentada (RA). Esta área tem um grande potencial por permitir a integração 

de objetos virtuais com o mundo real, através de dispositivos tecnológicos 

(KIRNER et al, 2007). De acordo com Prochazka et al. (2011), muitas técnicas 

especiais e dispositivos de hardware foram desenvolvidos para os sistemas de RA, 

mas a descoberta crucial veio com a disseminação dos dispositivos móveis. Que 

além de, possuírem menos recursos computacionais em comparação a outras 

plataformas, também é um recurso popular de baixo custo, tornando-se um fator 

importante para propagar em massa as aplicações de realidade aumentada.  

As utilizações de aplicações em Realidade Aumentada, com fins 

educacionais, apresentam algumas vantagens perante outras tecnologias. 

Segundo Prezotto (2013), uma das principais vantagens é a motivação de alunos 

e usuários de forma geral, pois permitem vivenciar e interagir com os objetos 

tridimensionais, proporcionando experiências diferenciadas e com maior 

realismo.  

Ao considerar o potencial que a RA apresenta sobre a Educação, e os 

desafios associados a aprendizagem da química, especificamente ao conteúdo da 

tabela periódica aplicada ao cotidiano, esta pesquisa tem a necessidade de 

responder a seguinte pergunta-problema: 

                                                   
1 Disponível em: www.quiprocura.net/quiptabela 
2 Disponível em: www.periodictableexplorer.com 
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Como auxiliar a prática docente e facilitar a representação dos elementos 

da tabela periódica por meio da Realidade Aumentada em dispositivos móveis? 

1.1. OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 

 Propor e desenvolver protótipos de uma aplicação com Realidade 

Aumentada, visando auxiliar a prática docente no ensino de química para 

facilitar a compreensão dos alunos quanto a aplicabilidade dos elementos 

químicos no cotidiano.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Compreender os conceitos necessários a aprendizagem da tabela 

periódica, assim como, seu ensino em sala de aula; 

● Pesquisar e identificar considerações teóricas e técnicas sobre Realidade 

Aumentada; 

● Elicitar requisitos para desenvolvimento da aplicação Elementos 3D; 

● Implementar protótipos experimentais e; 

● Verificar a aplicabilidade do Elementos 3D junto aos usuários reais. 

1.2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado em 6 capítulos. O primeiro capítulo foi 

composto pela introdução, no qual descreveu a problemática e a proposta de 

pesquisa por meio dos objetivos. No segundo capítulo serão abordados os 

principais conceitos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de 

aplicações móveis com Realidade Aumentada. O terceiro capítulo descreve os 

procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho. No quarto capítulo é 

apresentado alguns protótipos da aplicação proposta, o Elementos 3D. No quinto 

capítulo é relatado os resultados do teste realizados com usuários reais. Por fim, 

é apresentado as conclusões e trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica sobre Realidade 

Aumentada. Serão descritos os principais conceitos, técnicas e ferramentas 

utilizadas no desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis. Também 

serão apresentados alguns trabalhos relacionados sobre RA aplicado a Educação. 

2.1. REALIDADE AUMENTADA  

A evolução tecnológica teve grandes marcos históricos, principalmente 

quando se trata das formas de interações entre o homem e a máquina. Antes as 

interfaces eram utilizadas apenas para interagir por meios dos sentidos da 

percepção, hoje com os avanços das interfaces pelos comandos de voz, interfaces 

tangíveis, interfaces hápticas a interação é diferenciada. Pois os usuários podem 

usufruir de diferentes benefícios (KIRNER et al, 2007). 

Neste contexto, a Realidade Aumentada (RA) apresenta-se como uma nova 

geração de interface que possibilita o enriquecimento do ambiente real com 

objetos virtuais (parecendo coexistir no mesmo espaço), por meio de dispositivos 

tecnológicos (KIRNER et al, 2007) (AZUMA, 2001). Além disso, os sistemas de 

realidade aumentada permitem interações com os objetos tridimensionais. Ao 

depender da aplicação pode ser utilizado sem equipamentos especiais.   

A Figura 1 apresenta um exemplo de aplicação de Realidade Aumentada 

com uma mesa real e objetos como cadeira e abajur que são virtuais. 

 

Figura 1: Exemplo de Realidade Aumentada 
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A Realidade Aumentada é classificada como uma variação da Realidade 

Virtual (RV). De acordo com Bimber (2004), a realidade aumentada e a realidade 

virtual podem ser comparadas. Na RA há acréscimos dos objetos virtuais no 

ambiente real, neste caso o usuário mantém o sentido de presença no mundo real, 

embora precise de um mecanismo para combinar o real e o virtual. Já na RV o 

ambiente é totalmente gerado por computador, para este caso o usuário fica 

imerso no ambiente virtual, sendo necessário, mecanismos para integrar o 

usuário ao mundo virtual.   

Neste sentido, Milgram et al. (1994) defini o diagrama reality virtuality 

continuum, conforme ilustra a Figura 2, para elucidar os limites entre o ambiente 

real e o ambiente virtual, onde a realidade aumentada e virtual. O autor defini 

que a RA e RA não são adversas, e sim fazem parte de um contínuo, ilustrado pela 

Figura 2.  

 

Figura 2: Diagrama de Realidade/Virtualidade contínua  

 As categorias de classificação da virtualidade são descritas da seguinte 

forma:  

 Ambiente Real: o extremo esquerdo do contínuo, é a visão de um 

ambiente formada apenas por objetos reais; 

 Realidade Aumentada: o mundo real é o ambiente principal e é 

aumentado através da inserção de objetos virtuais; 

 Virtualidade Aumentada: o mundo virtual é o ambiente principal e é 

aumentado por objetos do mundo real e; 
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 Ambiente Virtual: é um ambiente completamente formado por objetos 

virtuais. A realidade é completamente substituída por um ambiente 

totalmente sintético. 

De acordo com o diagrama proposto por Milgran et al. (1994), a Realidade 

Aumentada é uma particularidade da Realidade Misturada, onde tem a 

predominância ao ambiente real. Segundo o autor Tori (2006) defende que, a 

“Realidade misturada incorpora elementos virtuais ao ambiente real ou leva 

elementos reais ao ambiente virtual, completando os ambientes”.  

2.2. CARACTERÍSTICAS  

A Realidade Aumentada deve estar bem contextualizada no ambiente em 

que está inserida. No sentindo em que a informação digital fornecida para o 

usuário torne-se parte dele. De acordo com Azuma (1997), os sistemas de 

realidade aumentada são caracterizados por três propriedades: 

1. Combina objetos reais e virtuais no ambiente real;  

2. É executado de forma interativa e em tempo real e;  

3. Alinha objetos reais e virtuais entre si. 

Nesta perspectiva, Rafael (2012) destaca três aspectos que devem ser 

considerados em sistemas de Realidade Aumentada:  

 Rastreamento – entendimento da cena real para que o elemento 

virtual possa ser inserido de forma coerente; 

 Visualização – o usuário precisa ser capaz de visualizar esta 

informação virtual e; 

 Interação – o usuário precisa ser capaz de interagir com essas 

informações virtuais em tempo real. 

As próximas seções apresentarão esses aspectos com maiores detalhes. 

2.2.1. RASTREAMENTO/REGISTRO 

Na etapa do rastreamento, a aplicação de realidade aumentada tem a função 

de conhecer o ambiente real para inserir corretamente os objetos virtuais na 
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mesmo ambiente. Esta etapa, visa calcular a posição e orientação espacial dos 

objetos ao olho do usuário. 

Existem várias técnicas de rastreamento para obter o registro da cena real, 

destacam-se àquelas baseadas em:  dispositivos sensoriais, visão, inércia e 

marcadores (NOVAL, 2013). 

Ao considerar a ênfase desta pesquisa, a técnica de rastreamento baseado 

em marcadores, que segundo Rafael (2012), marcadores são padrões conhecidos 

previamente para que possam ser inseridos em uma cena de modo a facilitar o 

seu registro. Os marcadores são confeccionados geralmente em papel com 

formato geométrico e marcas fiduciais ou padrões. Também é possível fazer o 

reconhecimento de imagens coloridas, devido a evolução de hardware e software.  

A Figura 3 apresenta diferentes exemplos de marcadores que podem ser 

utilizados nas aplicações de Realidade Aumentada: 

    

                   a)                         b)                                           c)                                               d) 

Figura 3: Exemplos de diferentes tipos de marcadores: a) Fiducial b) Datamatrix c) Borda d) Imagem 
colorida 

 O uso de técnicas de rastreamento, por meio de marcadores, proporciona 

aos desenvolvedores dos sistemas de Realidade Aumentada ou até mesmo não- 

especialistas a produzir aplicações de baixo custo, uma vez que, os marcadores 

podem ser feitos em papel comum. Após a confecção dos marcadores, é iniciasse 

o fluxo de capturação e propagação dos objetos virtuais ao usuário (Figura 4). 
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Figura 4: Etapas de rastreamento 

Por meio da câmera os marcadores podem ser rastreados. É relevante 

considerar a posição adequada para que o objeto virtual seja propagado. A 

redenrização é feita uma vez que sua posição é identificada. Após essas etapas o 

objeto virtual deve ser apresentado ao usuário. 

2.2.2. VISUALIZAÇÃO  

A etapa da visualização é responsável por propagar os objetos virtuais 

rastreados pelo marcador na cena aumentada. Para isso, o usuário precisa ser 

capaz de visualizar à informação virtual, por meio de algum tipo de display. Os 

displays podem ser classificados em diferentes tipos, que depende da forma de 

exibição do ambiente de Realidade Aumentada para o usuário. As próximas 

seções apresentam os diferentes tipos displays. 

2.2.2.1. DISPLAYS ANEXADOS À CABEÇA  

Os displays anexados à cabeça, também conhecidos como, display em 

capacetes, são usados em óculos ou capacetes com uma câmera acoplada, que 

projeta os objetos virtuais na cena real.  De acordo com Rafael (2012), esse tipo 

de display pode ser dividido em três tipos: os displays de retina, os head-mounted 

displays e os head-mounted projectors. 

Nos displays de retina utiliza-se uma tecnologia capaz de projetar a 

informação virtual diretamente no olho do usuário, conforme apresenta a Figura 

5. Segundo Rafael (2012), o display de retina possui a vantagem de propiciar um 

maior ângulo de visão, além do mais, produz uma imagem mais nítida e com 

melhor brilho em relação a um monitor.  
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Figura 5. Display de retina 

Os head-mounted displays são divididos em dois tipos: os optical see-

through, onde há uma combinação das informações do mundo real com os 

elementos virtuais, por meio de espelhos semi-translúcidos ou telas de LCD 

transparentes; e os vídeos seethrough isolam o usuário da visão exterior e por 

meio de uma câmera acoplada no dispositivo ele captura as imagens do mundo 

real, fazendo com que, essas imagens sejam processadas e aconteça a 

sobreposição dos elementos virtuais pelo visor do capacete ou óculos (Figura 6).  

 

Figura 6: Exemplo de vídeo see-through 

Nos displays de projeção, a projeção acontece através de uma lente 

transparente, possibilitando o usuário visualizar tanto o ambiente real quanto o 

objeto virtual, ao mesmo tempo (ARANTE, 2011).  

 

Figura 7: Google glass - exemplo de optical see-through 
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A Figura 7 apresenta os óculos google glass, que projeta a informação 

diretamente no olho do usuário.  

2.2.2.2. DISPLAYS PORTÁTEIS  

Este tipo de display tem como principal característica a mobilidade. Uma vez 

que, torna-se possível utilizar celulares ou tablets como um meio de acrescentar 

informações virtuais no cenário real.  

 

Figura 8: Exemplo de aplicação usando display portátil  

Na Figura 8 o copo é utilizado como marcador que deve ser rastreado pela 

câmera do dispositivo móvel. Após ser rastreado é apresentado uma animação do 

produto.  

2.2.2.3. DISPLAYS BASEADO EM MONITORES  

O display baseado em monitores utiliza um webcam para capturar as 

imagens do mundo real. Os elementos virtuais são misturados em um 

computador, mostrando o resultado em um monitor (AZUMA et al. 2001).  

 

Figura 9: Exemplo de aplicação no display monitor 

No exemplo da Figura 9 apresenta-se um exemplo de uma aplicação 

imobiliária que tem como objetivo representar as maquetes em 3D.  
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2.2.3 INTERAÇÕES 

Nos sistemas de realidade aumentada, uma das características apresentadas 

por Azuma (2001) refere-se a realização da interação em tempo real. Para isso, 

Zorzal et al.(2009) descreve algumas técnicas de interação que são utilizadas nos 

sistemas de realidade aumentada, são elas:  

 Interação espacial – baseia-se na manipulação das propriedades espaciais 

dos objetos físicos. Isso significa que este tipo de interação permite ao 

usuário interagir com os objetos virtuais por meio da manipulação natural 

dos objetos físicos (reais). 

 Interação baseada em comandos -  consiste habitualmente na entrada de 

gestos espontâneos, simbólicos e/ou comandos de voz pelo usuário. As 

informações obtidas a partir do rastreamento (posição das mãos, por 

exemplo utilizadas em jogos com o Kinect) são utilizadas para a 

interpretação dos comandos. 

 Interação por controle virtual - baseia-se na manipulação de símbolos 

gráficos tridimensionais (widgets 3D), representando uma função, aos 

quais permitem a interação entre o usuário e o computador.  

 A interação por controle físico -  é realizada por meio de ferramentas físicas 

ou painéis de controle, onde permite aos usuários não só acessar o 

ambiente físico, como também os objetos virtuais.  

Como a pesquisa é voltada para aplicação de Realidade Aumentada para 

Educação, considera-se importante apresentar conceitos acerca dessa ênfase.  

2.3 REALIDADE AUMENTADA APLICADA À EDUCAÇÃO  

No âmbito da Educação é perceptível a necessidade de inovar no processo 

de ensino e aprendizagem. O processo de ensino tradicional acontece pela 

transmissão de conhecimentos onde os alunos são expostos a memorização dos 

conteúdos transmitidos pelo professor. Desta forma, não levando em 

consideração a construção do conhecimento e o uso de um espaço colaborativo e 

interativo. 

Desse modo, defende-se que o uso das aplicações de Realidade Aumentada 

na Educação contribui de forma interativa e dinâmica no processo de ensino e 

aprendizagem. Essa tecnologia pode ser usada de várias formas e prover 
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diferentes benefícios, como o entendimento de conceitos abstratos pela criação 

do a visualização virtual de objetos, além de que pode representar conceitos ou 

fenômenos que não podem ser vistos no mundo real [2].   

2.3.1 EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE RA PARA EDUCAÇÃO  

Nesta secção serão apresentados alguns trabalhos que envolveram o 

desenvolvimento de aplicações de RA para diferentes áreas de ensino, incluindo 

aplicações para ensino de química.  

CONSTRUCT 3D 

O Construct 3D trata-se de uma aplicação que se destinada ao ensino de 

geometria. Ela pode ser aplicada ao ensino médio e ensino superior. A ferramenta 

permite a construção de objetos geométricos tridimensionais, onde os 

participantes de forma colaborativa podem construir pontos e figuras 

geométricas tridimensionais (KAUFMANN, 2012). 

 

 

Figura 10: Alunos utilizando o Construct 3D  

RECICLAR 

O ReciclAR é um jogo que tem como objetivo incentivar a reciclagem de 

resíduos. Para isso, o jogador deve identificar na cena diversos resíduos que 

poluem o rio e os retirar da água, posteriormente realizar o deposito nos coletores 

corretos indicados por cores universalmente reconhecidas (Gotardo, 2013).   
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a)                                                              b) 

Figura 11: Aplicação ReciclAR: a) Ambiente para coleta b) Deposito do objeto coletado 

GENVIRTUAL 

O GenVirtual trata-se de uma aplicação com realidade aumentada voltada 

para crianças com deficiência motora e cognitiva, conforme apresenta a Figura 12 

(Corrêa, 2013).  

 

Figura 12: Uso do GenVirtual 

Seu objetivo é apoiar o “fazer musical”, proporcionando a interação com os 

sons que são emitidos dos diversos instrumentos musicais como os de corda, 

sopro e percussão. Adicionalmente, o autor revela que pelas avaliações, o 

desempenho e o estímulo das ações das crianças melhorou consideravelmente. 

AR CHEMICAL CONNECTION  

A aplicação AR Chemical Connection tem como objetivo facilitar a 

compreensão das principais ligações entre átomos (Araújo, 2010). De acordo com 

o autor é possível visualizar animações dos átomos pela a aproximação de dois 

marcadores.  
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Figura 13: Aplicação AR Chemical Connection 

AUGMENTED CHEMISTRY 

É uma aplicação que utiliza uma interface tangível (TUI) para o ensino de 

química orgânica (FJELD,2007). Esta aplicação permite a construção de 

estruturas básicas e composto de moléculas por meio dos marcadores. 

A Figura 14 demostra a interação do usuário com a aplicação. 

 

Figura 14: Usuário utilizando Augmented Chemistry 

CHEMICAL REACTION  

A tabela periódica interativa foi criada para a exposição “Science Storms” no 

Museu de Ciência e Tecnologia de Chicago (EUA). O sistema permite que os 

visitantes interajam com os elementos da tabela periódica por meio de peças 

móveis sobre uma mesa. 

  

a)                                                                                  b) 

Figura 15: a) Formação da molécula e b) animação da reação química  
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 Na Figura 15 os usuários fazem a combinação de elementos e visualizam 

as reações químicas em tempo real.  

2.4 REALIDADE AUMENTADA MÓVEL 

As aplicações de RA podem ser encontradas em diferentes ambientes, 

através de plataformas como: desktop, web e móvel. De acordo com [2] muitas 

técnicas especiais e dispositivos de hardware foram desenvolvidos, mas a 

descoberta crucial veio com a disseminação dos dispositivos móveis.  

Segundo Lima et al. (2010), os sistemas de RA móvel podem ser 

classificados em: distribuídos e autônomos. Nos sistemas distribuídos usa-se um 

servidor para processar parte das tarefas necessárias para aumentar o ambiente, 

havendo assim uma troca de dados com o dispositivo. Em sistemas autônomos 

todas as etapas são realizadas no próprio dispositivo.  

2.4.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO  

Desenvolver softwares educativos que supra todas as necessidades de uma 

perspectiva pedagógica, é uma tarefa árdua, uma vez que envolve diversas 

atividades. Para isso, Benitti et. al. (2005) propõe um processo de 

desenvolvimento de software educativo que facilite a integração entre as áreas de 

Educação e Computação. O processo segue algumas etapas que serão descritas 

em seguida. 

Concepção – esta etapa é destinada a definir as diretrizes gerais do 

software educacional. Compreende a definição dos objetivos de aprendizagem e 

requisitos do software educacional. 

 

Figura 16: Detalhamento da etapa de concepção 

Na Figura 16 apresenta de forma resumida a etapa de Concepção, atribuindo 

atividades de acordo com os diferentes atores.  
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Elaboração – constitui-se na etapa mais longa do processo de 

desenvolvimento. Abrangendo aspectos de especificação e avaliação/validação do 

software.  

 

Figura 17: Detalhamento da etapa de elaboração/construção 

Esta etapa, como apresenta a figura 17, subdivide-se nas seguintes atividades: 

 Especificar incremento: esta atividade tem como objetivo principal detalhar 

os requisitos do software levantados na etapa de concepção, e criar uma 

especificação inicial do software. 

Construir protótipo:  esta atividade é responsável por elaborar a interface com 

o usuário, com o intuito de conceber softwares atrativos e observando aspectos 

de usabilidade. 

Avaliar protótipo: após a geração do protótipo na atividade de construção é 

realizada uma avaliação, onde participam pessoas da área computacional e de 

Educação com o intuito de sugerir melhorias avaliando aspectos como:  

funcionalidade, usabilidade, performance e potencial pedagógico 

(destacadamente aspectos de ensino e de aprendizagem).  

Validação preliminar: nesta etapa, além da participação de pessoas da área de 

computação e educação, envolve os alunos a qual o software tem como público-

alvo. 

Finalização – esta etapa refere-se a parte final de “construção” do software, 

que somente ocorre após uma análise positiva da avaliação do uso do software 

educacional pelos alunos. 
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Figura 18: Detalhamento da etapa de finalização 

Esta etapa, como apresenta a Figura 18, subdivide-se nas seguintes atividades: 

Integração: atividade realizada pelo responsável da área de computação que 

irá verificar se existem a necessidade de incrementar algo a mais no software.  

Elaborar documentação: está etapa é de suma importância para qualquer 

software desenvolvido, pois servirá como suporte para os professores 

interessados em aplicar o software com informações referentes à utilização do 

software. No entanto, vale ressaltar que esta produção deve ser realizada após o 

produto já está finalizado. 

Viabilização – última etapa do processo de desenvolvimento, a qual tem 

como objetivo viabilizar o software de forma que possa ser utilizado pelos alunos 

e professores. 

 

Figura 19: Detalhamento da etapa de viabilização 

A Figura 19 detalha todas as partes envolvidas atuando em conjunto na etapa 

de viabilização.  
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2.4.2 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MÓVEIS RA  

Nesta secção serão descritas três ferramentas que podem ser utilizadas, 

para desenvolvimento de aplicações de RA em dispositivos móveis. 

2.4.2.1 VUFORIA  

O Vuforia é um SDK da empresa norte-americana Qualcomm, que utiliza 

a tecnologia de visão computacional para reconhecer imagens e objetos 3D em 

tempo real. Com suporte para iOS, Android, e Unity 3D, a plataforma Vuforia 

permite escrever um único aplicativo nativo podendo alcançar a maioria dos 

usuários, através da mais ampla gama de smartphones e tablets. 

 

Figura 20: Site do SDK vuforia 

Neste trabalho, será utilizado o Unity com a extensão do vuforia. A escolha 

desta ferramenta deveu-se, ao fato da autora já ter experiência de 

desenvolvimento com este ambiente. 

2.4.2.2 METAIO 

O Metaio é um SDK de grande potencial para desenvolvimento de aplicações 

de Realidade Aumentada, com suporte para Android, iOS e Microsoft Windows.  

Este SDK tem a versão grátis, mas não tem todas as funcionalidades 

disponível que a versão paga. Além disso, com a versão gratuita é exposto o 

logotipo da Metaio em marca de água nas telas. 
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Figura 21: Site do SDK Metaio 

2.4.2.3 AURASMA  

O Aurasma é uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento de 

aplicações de Realidade aumentada de forma simples e rápida.   

 

Figura 22: Site do Aurasma 

O Aurasma está disponível gratuitamente para iPhone, iPad, Android e 

também como código livre para desenvolvedores. 
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3 METODOLOGIA 

De acordo com Gil (2012), a pesquisa é definida como um “procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos”.  Adicionalmente, o mesmo autor considera que a 

pesquisa é desenvolvida ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, 

desde a formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados. 

Este capítulo apresenta as classificações da pesquisa como um todo. Um 

quadro metodológico é apresentado na seção 3.1. A seção 3.2 descreve as etapas 

de pesquisa. Por fim, na seção 3.3 apresenta o procedimento utilizado para a 

validação da aplicação.  

3.1 QUADRO METODOLÓGICO 

Esta seção destina-se, em detalhar as classificações metodológicas para o 

desenvolvimento deste trabalho. Quanto a natureza da pesquisa, o trabalho 

caracteriza-se como uma pesquisa empírica, uma vez que objetiva desenvolver, 

aplicar um recurso e venha facilitar a compreensão da aplicabilidade dos 

elementos da tabela periódica no cotidiano. 

A pesquisa é qualitativa, cujo método da abordagem é o indutivo. Segundo 

[10] esse tipo de abordagem tem como objetivo investigar o que as pessoas fazem, 

sabem, pensam, e sentem através de observação, entrevistas, e análise de 

documentos.  

Do ponto de vista dos objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como, 

exploratória e descritiva, pois tem-se como característica principal descobrir 

como está acontecendo o processo de ensino e aprendizagem da tabela periódica, 

e por fim, desenvolver a solução Elementos 3D. 

A Tabela 1 sintetiza, portanto, tais classificações.   

CLASSIFICAÇÕES METODOLÓGICAS 

NATUREZA DA PESQUISA Pesquisa empírica 

QUANTO À ABORDAGEM Qualitativa 

MÉTODO DA ABORDAGEM Indutiva 

QUANTO AOS OBJETIVOS Exploratória e Descritiva 
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QUANTO AOS PROCEDIMENTOS 

TÉCNICOS 

Pesquisa bibliográfica e 

Entrevista com apoio de questionário 

Tabela 1: Classificações metodológicas 

Na próxima seção, serão descritas as etapas que compõem a metodologia. 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Etapas da Metodologia de Pesquisa 

3.2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

A primeira etapa refere-se a pesquisa bibliográfica que teve como objetivo 

identificar na literatura considerações teóricas e técnicas sobre Realidade 

Aumentada. Como também trabalhos que relatam os benefícios que RA 

proporciona para as aplicações com fins educacionais.  
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A pesquisa foi realizada nos principais bancos de dados dos eventos 

brasileiros como SVR (Simpósio de Realidade Virtual e Aumentada), WRVA 

(Workshop de Realidade Virtual e Aumentada), SBIE (Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação), RBIE (Revista Brasileira de Informática na Educação) 

e SBGames (Simpósio Brasileiro de Games). Além de artigos, dissertações e teses 

acadêmicas também foram consideradas para compor a fundamentação teórica.  

3.2.2 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUCATIVO  

A implementação da aplicação Elementos 3D, baseou-se no processo para o 

desenvolvimento de software educacional, proposto por Benitti et al. (2005). 

Segundo os autores, o processo promove a integração das áreas de educação e 

computação, visando conceber um produto de qualidade. O processo é baseado 

em quatro etapas distintas, como concepção, elaboração, finalização e 

viabilização.  

3.2.3 RESULTADOS DA VALIDAÇÃO DA APLICAÇÃO 

Para validar o Elementos 3D, foram realizadas entrevistas para permitir 

coletar opiniões de docentes profissionais de química, além da aplicação de 

questionários após a sua aplicabilidade.   

3.2.3.1 ENTREVISTA 

A entrevista é uma técnica em que o investigador se apresenta ao 

investigado e lhe formula perguntas para obtenção de dados de interesse (Gil, 

2012). Em razão do desenvolvimento da proposta da aplicação para o ensino da 

tabela periódica, considerou-se como essencial investigar e entender a prática 

docente sobretudo quanto à forma de ensino, aprendizagem e dificuldades 

apresentadas pelos alunos acerca deste assunto.   

Este procedimento foi conduzido por etapas, conforme apresenta a Figura.  

 

Figura 24: Etapas da entrevista 
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As perguntas podem ser encontradas no Anexo 1. E os resultados da 

entrevista são descritos no capítulo 5, seção 5.1.  

3.2.3.2 QUESTIONÁRIO  

De acordo com Gil (2012, p.121) questionário é “a técnica de investigação 

composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o 

propósito de obter informações sobre conhecimentos”. 

Nesta pesquisa, foram aplicados dois questionários: (i) coletar informações 

quanto as dificuldades de associação dos elementos tabela periódica no cotidiano; 

e (ii) teve como objetivo obter dados quanto a viabilidade da aplicação proposta.  

Para obtenção dos dados do primeiro questionário adotou-se grau de escala 

de 0 – 5 (0- Nenhum | 5 – Muito). No segundo questionário adotou-se escalas de 

Likert (1932). Geralmente a adoção desta comum para pesquisas de opiniões pois 

as pessoas indicam o nível de concordância acerca de uma afirmação. Ela mantém 

um formato com cinco respostas: Concordo totalmente, Concordo, Indeciso, 

Discordo e Discordo totalmente. 

Os resultados dos questionários estão descritos no capítulo 5, seção 5.2. 

3.2.3.3 AMOSTRAGEM 

Segundo Lakatos et al.  (2009, p.27) a amostra é definida como “uma porção 

ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é um 

subconjunto do universo”. Para esta pesquisa serão duas amostragens: a primeira 

– entrevista com professores (descritos na Tabela 2) que é adotado a amostra de 

julgamento para seleção destes; e a segunda será amostragem aleatória simples 

composta por 10 alunos que testarão a aplicação. 

Tabela 2: Dados dos Entrevistados 

Dados da Amostragem - Professores 
Entrevistados Formação Experiência de Ensino 

E1 Pós-Graduação 10 anos 

E2 Pós-Graduação 8 anos 

E3 Graduação 6 anos 
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4 DESENVOLVIMENTO DO ELEMENT0S 3D 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os protótipos da aplicação 

Elementos 3D. São feitas descrições detalhadas sobre cada etapa do processo de 

desenvolvimento da aplicação seguindo a proposta de Benitti (2012). 

4.1 VISÃO GERAL 

O Elementos 3D é uma aplicação baseada em realidade aumentada para o 

ensino de química, especificamente, ao conteúdo da tabela periódica. Está 

aplicação tem como objetivo facilitar a compreensão dos elementos da tabela 

periódica quanto a sua aplicabilidade no cotidiano. Objetos tridimensionais são 

sobrepostos nos marcadores e cada marcador representa um elemento da tabela 

periódica. A aplicação Elementos 3D foi desenvolvida para dispositivos móveis, 

mais especificamente, para o sistema operacional Android.  

4.2 CONCEPÇÃO  

Nesta primeira etapa foram definidos os objetivos de aprendizagem e os 

requisitos da aplicação. Para tal, foram realizados dois encontros com E2 e 

aplicação de um questionário aos alunos do 1º ano do ensino médio da Escola de 

Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra.  

Os resultados do questionário demonstraram a falta de interesse dos alunos 

em estudar o assunto da tabela periódica, uma vez que sentem dificuldades em 

associar os elementos da tabela periódica ao seu cotidiano.  

Já os encontros com a E2 foram realizados para traçar os objetivos de 

aprendizagem e adquirir informações para definição de requisitos da aplicação. 

Para isso, foi levado em considerações a prática pedagógica utilizada pelo E2 e as 

dificuldades relatadas pelos alunos sobre o conteúdo abordado nesta pesquisa.  

Com isso, o objetivo de aprendizagem traçado foi que, a partir da utilização 

da aplicação proposta, os alunos conseguissem compreender, associar e 

identificar a importância dos elementos da tabela periódica no seu cotidiano por 

meio dos exemplos demonstrativos presentes na aplicação. 

Para que a aplicação atendesse aos objetivos de aprendizagem traçados, fez-

se necessário definir alguns requisitos que, podem ser divididos em dois grupos: 

requisitos funcionais e não funcionais. 
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Requisitos Funcionais 

 Cada marcador deve estar associado a um objeto 3D; 

 A aplicação deve permitir o rastreamento e visualização de mais que um 

marcador; 

 A aplicação deve oferecer instruções de como utilizar os marcadores; 

 A aplicação deve oferecer informações dos elementos da tabela periódica  

Requisitos Não-Funcionais 

 Possuir uma interface fácil de usar  

 Ser construído para funcionar em dispositivos móveis 

O segundo encontro teve como propósito discutir quais exemplos melhor se 

adequaria para representar cada elemento da tabela periódica. Para tal, foi 

utilizado como instrumento duas tabelas periódica que ilustra exemplos (Anexo 

A e B) como base para escolha.   

4.3 ELABORAÇÃO/CONSTRUÇÃO  

O desenvolvimento dos protótipos do Elementos 3D foi realizado seguindo 

algumas etapas. A primeira etapa refere-se a criação dos marcadores. Para 

criação dos marcadores optou-se por um design atrativo, que representasse 

características da disciplina de química. Além disso, houve a preocupação em 

colocar informações dos elementos químicos em cada marcador para facilitar na 

sua identificação.  

                        jkjk jk  

Figura 25: Exemplos de marcadores da aplicação Elementos 3D 

A Figura 25 apresenta dois exemplos de marcadores utilizados na aplicação, 

referem-se a elementos da Familia A. Vale ressaltar que, as cores utilizadas foram 

de acordo com cada grupo de elementos pertencentes na tabela periódica. 
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Posteriormente a criação das artes realizadas no programa CorelDRAW X73, 

as imagens foram exportadas em formato png e adicionadas a base de dados 

criada para aplicação no site da Vuforia4, conforme apresenta a Figura 26.  

  

Figura 26: Adicionando marcadores a base de dados 

 A criação de um banco de dados na ferramenta online do site do Vuforia tem 

como objetivo contribuir para o gerenciamento e hospedagem dos marcadores 

utilizados na aplicação. Sendo possível adicionar até 100 marcadores.  

    

Figura 27: Geração do unitypackage 

 Após a inserção das imagens é necessário fazer o download da base dados 

em formato de unity package, a qual será importado no unity na fase de 

desenvolvimento da aplicação, conforme apresenta a Figura 27.  

 A segunda etapa refere-se a escolha dos modelos tridimensionais utilizados 

na aplicação foram baixados de sites que disponibilizam seus modelos 

gratuitamente, são eles: tf3dm, archive3d e TurboSquid. As edições de alguns 

modelos foram feitas pelo programa de modelagem Blender. 

                                                   
3 www.coreldraw.com/br 
4 www.developer.vuforia.com/targetmanager/ 
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Unity – Ambiente de Desenvolvimento  

Após a criação dos marcadores e escolha dos modelos 3D, a implementação 

dos protótipos da aplicação Elementos 3D foi inicializada. Para isso, utilizou-se o 

ambiente de desenvolvimento Unity com a extensão do Vuforia, como descrito na 

seção 2.4.2.1. e ilustrado na Figura 28.  

 

Figura 28: Visão geral do projeto no Unity 

Após a adição da extensão Vuforia no Unity, é possível criar os marcadores 

e associa-los aos objetos tridimensionais. Para adicionar os marcadores é 

necessário fazer a importação da base de dados gerado no site da Vuforia com os 

marcadores e o arquivo xml, conforme a Figura 29. 

 

Figura 29: Importação da base de dados 

Após montar a hierarquia, foi gerada uma cena denominada “aplicação”. 

Essa cena é composta pelos marcadores configurados previamente para receber 

determinado modelo 3D, conforme apresenta a Figura 30.  
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Figura 30: Hierarquia de marcadores 

A segunda cena criada foi a “menu”, a qual é composta pelo background, logo e 

botões. Para adicionar ações em cada botão foi criado um código em Javascript, 

como descrito na Figura 31. 

#pragma strict 

 

var posiX: float;  

var posiY: float;  

var altura: float; 

var largura: float; 

var perSkin: GUISkin; 

 

function Start () { 

altura = 75; 

largura = 170; 

 

posiX = Screen.width/2 - largura/2; 

posiY = Screen.height/2 - altura/2; 

} 

 

function OnGUI (){ 

 

GUI.skin = perSkin; 

 

 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape)) {  

  Application.LoadLevel("menu");  

 } 

 

 if (GUI.Button(Rect(posiX,posiY,largura,altura), "Iniciar")) { 

  Application.LoadLevel("aplicacao"); 

 } 

  

 if (GUI.Button(Rect(posiX,posiY + 85, largura, altura), "Ajuda")){ 

 } 

  

 if (GUI.Button(Rect(posiX,posiY + 170, largura, altura), "Sobre")){ 

 Application.LoadLevel("sobre"); 

 } 

  

 if (GUI.Button(Rect(posiX,posiY + 255, largura, altura), "Sair")){ 

  Application.Quit(); 

 } 

} 

 

Figura 31: Codificação do menu  
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 A realização das atividades descritas anteriormente resultou em protótipos 

funcionais. A Figura 3 apresenta a versão inicial e final da interface do Elementos 

3D. 

                  

a)                                                               b)  

Figura 32: a) Versão inicial e b) Versão Final 

 A evolução de interface foi realizada devido a discussões com E2, a qual foi 

sugerido deixar um design mais limpo e objetivo. Com isso, foi modificado a logo, 

background e botões, tornando-os mais objetivo e intuitivo.  

Em seguida, foi realizado a etapa de validação preliminar dos protótipos 

juntamente aos alunos, com o intuito de sugerir melhorias avaliando aspectos 

como:  funcionalidade, usabilidade, performance e potencial pedagógico. 

 Os resultados desta etapa são descritos no próximo capítulo.  
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5 RESULTADOS  

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos durante a 

realização deste trabalho, estão divididos em dois momentos diferentes. O 

primeiro momento teve como propósito investigar a pratica docente sobre ensino 

da tabela periódica. Já o segundo momento teve como objetivo obter informações 

quanto ao grau de: conhecimento, dificuldade e associação dos elementos 

químicos ao cotidiano. Além disso, foi aplicado um questionário para os alunos 

após realizarem o teste dos protótipos da aplicação. 

5.1 ENTREVISTA COM PROFESSORES 

Em razão do desenvolvimento de protótipos de uma aplicação para o 

ensino da tabela periódica, considerou-se como essencial investigar e entender a 

prática docente sobretudo quanto à forma de ensino e aprendizagem realizadas 

pelos mesmos em sala de aula. Para esta entrevista participou três professores do 

ensino médio, conforme a Tabela X. As entrevistas foram gravadas em áudio com 

consentimento dos entrevistados para transcrição de alguns trechos. 

Na primeira pergunta, os entrevistados foram convidados a expressar sua 

opinião de como eles ensinam o conteúdo da tabela periódica. Todos os 

participantes (3) responderam que as aulas são expositivas e utilizam o livro 

como material didático. O E1 acrescentou que “Além das aulas expositivas, 

realizamos projetos com participação dos alunos, tornando as aulas mais 

dinâmicas”. Já E2 afirmou que vem acrescentando novas atividades nas aulas 

sobre o conteúdo da tabela periódica. O E3 relatou o uso excessivo de exercícios 

em suas aulas para facilitar a aprendizagem desse conteúdo.   

A segunda pergunta foi a respeito das dificuldades que os professores têm 

ao ensinar o conteúdo da tabela periódica. O E1 relatou que “Aquela parte de 

eletronegatividade, eletropositividade, raio Atômico. Essa parte é muito chata, 

eles também acham muito chato”. Já E2 expôs que “A tabela periódica, como 

também a disciplina de química em si é cheia de detalhes. Então a dificuldade 

que eu sentia antes é porque eles achavam muitas informações. Por mais que a 

tabela não fosse para decorar, era a melhor alternativa para os alunos, com 

isso tive que buscar novas opções para tornar o ensino mais atrativo”. O E3 

declarou não ter dificuldades em ensinar o conteúdo da tabela periódica.  
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Quando indagados sobre as dificuldades dos alunos, os três entrevistados 

relataram que os alunos têm algumas dificuldades, o que gera desinteresse na 

disciplina. E1 relatou que “a parte de propriedades periódicas e aperiódicas, os 

alunos geralmente têm mais dificuldades, isso é devido há não ter uma relação 

direta com o cotidiano”. Já E2 afirmou que “os alunos costumam confundir 

número atômico com o número de massa, localizar os elementos por família, 

trocar nomes dos elementos, como também associa- lós no dia a dia.” E3 relatou 

que os alunos têm dificuldades em “associar os nomes aos símbolos dos 

elementos, o que causam confusão na identificação e localização na tabela 

periódica” 

A quarta pergunta teve como finalidade obter informações relevantes 

quanto a prática pedagógica utilizada pelos professores para apresentar os 

elementos da tabela no cotidiano. O E1 descreveu algumas atividades, foram elas 

“Parodia – cada grupo fica com uma família, sendo que cada grupo vai falar as 

características, quais são os elementos, onde são aplicados no cotidiano. No 

final é produzido um vídeo. Além disso peço pra eles trazerem objetos do 

cotidiano e discutimos em sala de aula a sua composição, isso é uma forma para 

eles se familiarizarem mais com os elementos”. Já os entrevistados E2 e E3 

afirmaram que apenas é explicado brevemente imagens de exemplos utilizados 

nos livros.  

E, por fim, para última pergunta da entrevista, os participantes foram 

questionados a respeito se utilizavam algum recurso tecnológico para auxiliar nas 

aulas do conteúdo da tabela periódica. O E1 relatou que “Não utiliza, pois o 

laboratório de informática não tem suporte para levar a turma. Além de 

apresentar maquinas com defeitos”. Já o E2 declarou que “No planejamento eu 

deixo uma aula especifica para levar eles ao laboratório de informática, lá eles 

realizam pesquisas de jogos da tabela periódica ou até mesmo assistem vídeos 

aulas”. O E3 declarou que “Nas aulas eu só utilizo recursos tecnológicos para 

apresentação de slides”. 
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5.2 QUESTIONÁRIO COM ALUNOS 

O questionário foi aplicado a 25 alunos do 1º ano do ensino médio da Escola 

de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra, adotou-se uma escala de 0 – 5 (0- 

Nenhum | 5 – Muito) para respostas.  

 A primeira pergunta do questionário teve como objetivo identificar o grau 

de conhecimento que os alunos possuem sobre a tabela periódica.  Os resultados, 

expressam que a maioria (14) classificam seu conhecimento como mediano, pela 

escolha da opção 3 da escala adota, conforme a Figura 33. 

 

Gráfico 1: Resultados da pergunta 1 

A segunda pergunta buscou obter dados quanto a dificuldades dos alunos 

para lembrar dos elementos químicos. Os resultados, conforme apresenta o 

gráfico 2. expressam que no mínimo 72% dos alunos participantes do teste 

afirmam ter dificuldades para lembrar dos elementos químicos. 

 

Gráfico 2: Resultados da pergunta 2 
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A terceira pergunta teve como objetivo identificar a importância que os 

alunos consideram que a tabela periódica tem para disciplina de química. Os 

resultados, expressam que no mínimo 68% dos alunos participantes do teste 

considera importante, conforme apresenta a Figura 35. 

 

Gráfico  3: Resultados da pergunta 3 

 

A quarta pergunta teve como objetivo identificar a frequência que os alunos 

utilizam a tabela periódica.  Os resultados, expressam que apenas 4% dos alunos 

participantes do teste utilizam com muita frequência a tabela periódica. 

 

 

Gráfico 4: Resultados da pergunta 4 

 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

3. Qual o grau de importância você considera que a 
Tabela Periódica tem para o ensino de Química?

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5

4. Qual grau de frequência você utiliza a Tabela 
Periódica?



46 
 

Por fim, quando indagados sobre a frequência de identificação dos 

elementos químicos no seu cotidiano, os resultados obtidos demonstraram uma 

distribuição nas respostas entre as escalas de 0 a 4.  No entanto, nenhum aluno 

respondeu que identifica com muita frequência os elementos no seu cotidiano.  

 

Gráfico 5: Resultados da pergunta 5 

 

5.3 VALIDAÇÃO PRELIMINAR DOS PROTÓTIPOS DO ELEMENTOS 3D 

A validação dos protótipos do Elementos 3D, se deu por duas etapas partir 

de aplicação de questionário com os alunos do 1º ano do ensino médio da Escola 

de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra e entrevista com E2 após o teste do 

Elementos 3D. As perguntas utilizadas tanto no questionário como da entrevista 

podem ser consultados na seção de Anexos.   

O teste da aplicação foi realizado seguindo alguns passos, previamente 

combinado com E2. Primeiramente, foi disponibilizado o .apk do Elementos 3D 

para os alunos instalar a aplicação no seu smartphone. Após a instalação foi 

explicado os procedimentos para utilizar os marcadores. Em seguida, E2 explicou 

brevemente aos alunos os elementos químicos presentes nos exemplos utilizados 

na aplicação.  A Figura X demostra aluna utilizando a aplicação. 
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Figura 33: Alunos testando o Elementos 3D 

Após o teste, os alunos foram convidados a responder o questionário. Vale 

ressaltar que o questionário e a entrevista foram elaborados levando em 

consideração o processo de desenvolvimento proposto de Benitti et al. (2005), 

que nesta etapa de desenvolvimento deve ser avaliado aspectos como: 

funcionalidade, usabilidade, performance e potencial pedagógico do Elementos 

3D. 

A primeira informação solicitada no questionário foi relacionada aos dados 

pessoais: nome e sexo. Constatou-se que que 60% dos participantes são do sexo 

feminino e 40% do sexo masculino, como mostra o Gráfico 6.  

 

Figura 6: Sexo dos participantes 

Em seguida, foram apresentadas 10 afirmativas de acordo com a escala de 

Likert para os alunos responder de acordo com experiência obtida durante o teste 

do Elementos 3D, os resultados são apresentados no Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Resultados da validação preliminar 

Na primeira afirmação “Ficou claro que os exemplos apresentados na 

aplicação estão relacionados às coisas no meio em que vivo” obteve um 

resultado positivo, no qual teve 80% concordo fortemente e 20% concordo.  

Na segunda afirmação “Depois de utilizar a aplicação eu consigo lembrar 

facilmente de mais informações relacionadas aos elementos da Tabela 

Periódica.” Os resultados, expressam empate entre concordo fortemente e 

concordo, ambos com 50%. Acredita-se que devido ao pouco tempo que foi 

dedicado ao teste influenciou nos resultados desta afirmação, além disso o fato 

da aplicação apenas utilizar informações referentes aos elementos químicos em 

seus marcadores.  

A terceira afirmação “Eu gostei tanto da aplicação que gostaria de ver mais 

exemplos de elementos da Tabela Periódica.” Obteve resultados positivos, com 

aceitação de 80% concordo fortemente e 20% concordo. 

Na quarta afirmação “Foi fácil utilizar a aplicação Elementos 3D” os 

resultados foram relativamente bons, sendo 70% concordo fortemente e 30% 

concordo.  

Na quinta afirmação “O design da interface é atraente” os resultados 

expressam que apenas 10% concorda fortemente, 60% concorda e 30% indeciso.  
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Na sexta afirmação “A representação dos elementos da tabela periódica é 

relevante e útil para meus interesses” Os resultados, expressam empate entre 

concordo fortemente e concordo, ambos com 50%. 

Na sétima afirmação “Os botões da aplicação reagem corretamente 

quando pressionados” buscou-se obter dados quanto a precisão dos botões no 

momento de interação. De acordo com os resultados é perceptível uma variação 

nas respostas, onde apenas 20% concordam fortemente, 50% concorda, 20% 

indeciso e 10% discorda.  

Na oitava afirmação “É rápido o tempo levado para rastrear (os 

marcadores) os exemplos na aplicação.” Os resultados demonstram que 100% 

concordam fortemente que o rastreamento foi rápido. 

Na nona afirmação “Eu não consegui associar os exemplos utilizados na 

aplicação para representar os elementos.” Os resultados foram bastante 

satisfatórios, expressando que 60% discorda e 40% discorda fortemente.  

E, por fim, a décima afirmação “Me senti estimulado a aprender mais sobre 

a tabela periódica com a aplicação.” Os resultados foram positivos, sendo 40% 

concordo fortemente e 60% concordo. 

 Notou-se que, de uma maneira geral, o resultado foi positivo dos 

protótipos do Elementos 3D. Os alunos demonstraram interessados em visualizar 

novos objetos 3D sobre os marcadores. Além disso, alguns relataram que a 

novidade tem potencial devido a sua atratividade. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS  

Neste capítulo são identificadas as principais conclusões, fazendo um 

retrospecto deste trabalho, e a partir deste descrever as recomendações para os 

trabalhos futuros. 

De acordo com Aquino (2012), faz-se necessário realizar um ensino 

Química bem estruturado, aplicável e relevante aos alunos, de modo que eles 

percebam sua importância e que consigam interpreta-la e inseri-la em seu 

cotidiano. Sendo assim, é perceptível a importância de desenvolver novas 

técnicas e metodologias que possam ser utilizadas pelo professor de Química em 

sala de aula, o uso de tecnologias é uma delas.  

Foi neste contexto em que se caracterizou o objetivo desta pesquisa, propor 

e desenvolver protótipos de uma aplicação para ensino de química, 

especificamente ao conteúdo da tabela periódica, fazendo-se o uso da tecnologia 

de Realidade Aumentada em dispositivos móveis. A aplicação proposta tem como 

intuito auxiliar a prática docente no ensino de química para facilitar a 

compreensão dos alunos quanto a aplicabilidade dos elementos químicos no 

cotidiano. 

Desta forma, foi realizado teste dos protótipos desenvolvidos com alunos 1º 

ano do ensino médio da Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra. Os 

resultados obtidos foram bastantes promissores, uma vez que, os alunos 

demonstraram interessados em visualizar novos objetos 3D sobre os marcadores. 

Além disso, alguns relataram que a novidade tem potencial devido a sua 

atratividade. 

Acredita-se na importância dos professores trabalharem com as novas 

tecnologias de RA, pois proporcionam a visualização e interação dos alunos com 

o conhecimento abstrato de maneira completa, facilitando o caminho para a 

compreensão de teorias e conceitos. 

Como trabalhos futuros, pretende-se dar continuidade ao desenvolvimento 

da aplicação proposta. Neste sentindo, são sugeridas as seguintes possibilidades 

para trabalhos futuros: 

 Utilizar serviços da computação em nuvem para melhorar o processo de 

rastreamento dos marcadores; 

 Adicionar informações dos elementos químicos na aplicação; e 
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 Possibilitar a manipulação dos objetos 3D. 
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ANEXO A 

Entrevista aos professores de Química  

 

1. Como você ensina a tabela periódica para os alunos? 

 

2. E quais são as dificuldades que você tem ao ensinar a tabela periódica?  Quais os 

conceitos mais difíceis de serem transmitidos na sua opinião. 

 

3. Quais são as principais dificuldades que você percebe quanto a aprendizagem dos 

alunos sobre a tabela periódica? 

 

4. Você considera exemplos cotidianos ao apresentar os elementos da tabela? Como você 

faz isso? (Didática)  

 

5. Você utiliza ou já utilizou algum recurso tecnológico (como jogo, software...) para 

auxiliar nos conceitos da tabela periódica? Se sim, qual? 
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ANEXO B 
QUESTIONÁRIO 1 

 

 

Em uma escala de 0 – 5 (0- Nenhum | 5 – Muito), responda:  

 

1. Qual o grau de conhecimento você possui sobre a Tabela Periódica? 

1     2    3    4   5 

 

 

2. Qual o grau de dificuldade você tem para lembrar dos elementos da Tabela 

Periódica? 

1     2    3    4   5 

 

 

3. Qual o grau de importância você considera que a Tabela Periódica tem 

para o ensino de Química? 

1     2    3    4   5 

 

 

4. Qual grau de frequência você utiliza a Tabela Periódica? 

1     2    3    4   5 

 

5. Com qual frequência você identifica elementos da tabela periódica no seu 

cotidiano? 

1     2    3    4   5 
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ANEXO C 
QUESTIONÁRIO 2 

1. Ficou claro que os exemplos apresentados na aplicação estão relacionados à 

coisas no meio em que vivo. 

 

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Indeciso 

 Discordo 

 Discordo totalmente 

 

2. Depois de utilizar a aplicação eu consigo lembrar facilmente de mais 

informações relacionadas aos elementos da Tabela Periódica. 

 

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Indeciso 

 Discordo 

 Discordo totalmente 

 

3. Eu gostei tanto da aplicação que gostaria de ver mais exemplos de elementos 

da Tabela Periódica. 

 

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Indeciso 

 Discordo 

 Discordo totalmente 

 

4. Foi fácil rastrear os elementos periódicos 

 

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Indeciso 

 Discordo 

 Discordo totalmente 

 

5. O design da interface é atraente. 

 

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Indeciso 
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 Discordo 

 Discordo totalmente 

 

6. A representação dos elementos da tabela periódica é relevante e útil para meus 

interesses. 

 

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Indeciso 

 Discordo 

 Discordo totalmente 

 

7. Os botões da aplicação reagem corretamente quando pressionados 

 

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Indeciso 

 Discordo 

 Discordo totalmente 

 

8. É rápido o tempo levado para rastrear (os marcadores) os exemplos na 

aplicação. 

 

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Indeciso 

 Discordo 

 Discordo totalmente 

 

9. Eu não consegui associar os exemplos utilizados na aplicação para representar 

os elementos. 

 

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Indeciso 

 Discordo 

 Discordo totalmente 

 

10. Me senti estimulado a aprender mais sobre a tabela periódica com a aplicação. 

 

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Indeciso 
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 Discordo 

 Discordo totalmente 
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ANEXO D 

ENTREVISTA PROFESSOR 

 

1. Como foi a utilização da aplicação junto aos alunos? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. Você percebeu algum interesse por parte dos alunos no conteúdo ao utilizar 

a aplicação? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

3. Você achou mais fácil representar os elementos por meio da aplicação ou 

pelos materiais convencionais?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Você adotaria a aplicação mais vezes em sua pratica em sala de aula? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

5. Você teve algum tipo de dificuldade para utilizar a aplicação? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

6. Você tem alguma sugestão de melhoria para a aplicação? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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ANEXO E 
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ANEXO F 

 

 

 


