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conceito de tecnologia educacional pode ser enunciado
como o conjunto de procedimentos (técnicas) que visam
a facilitar os processos de ensino e
aprendizagem com a utilização de
meios (instrumentais, simbólicos ou
organizadores) e suas consequentes
transformações culturais. Esses meios
são usados como um estimulador da
curiosidade do aluno por querer conhecer, pesquisar, buscar a informação
mais relevante, aprofundando, assim,
seu conhecimento e desenvolvendo
sua aprendizagem.
O uso das Tecnologias da Informação
Móveis e Sem Fio (TIMS) aumentam os
desafios da realidade escolar. Educadores precisam cada vez mais adequar-se
à realidade desenhada pelas TIMS, dentre as quais o smartphone, um aparelho popular que pode conter aplicativos
otimamente utilizados em sala de aula
como recurso pedagógico.

A Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) diz, no documento Diretrizes
de políticas da UNESCO para a aprendizagem móvel, que tal aprendizagem deve
envolver o uso de tecnologias móveis,
isoladamente ou em combinação com
outras Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs), a fim de permitir
a aprendizagem a qualquer momento,
independentemente do local. Essa aprendizagem ainda pode ocorrer das mais
distintas formas: as pessoas podem usar
os aparelhos móveis para acessar recursos educacionais, conectar-se a outras
pessoas ou criar conteúdo dentro ou fora
da sala de aula. A administração eficaz de
sistemas escolares e uma comunicação
mais fluida entre escola e corpo familiar do aluno são aspectos que também
podem ser trabalhados por meio desse
modelo de aprendizagem.
O dispositivo móvel, ou mobile, é o meio
mais utilizado por crianças e adoles-
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Presente em peças de marketing
visual, como outdoors e fôlderes,
e em autenticação de segurança,
o QR Code pode ser, também,
mais uma ferramenta educacional

centes, de acordo com o Comitê Gestor
da Internet no Brasil (CGI.br), que indicou que 82% dos jovens de hoje em dia
acessam a rede por telefones móveis,
enquanto 56% navegam em dispositivos
fixos. Os dados foram coletados a partir
de 2,1 mil entrevistas domiciliares com
jovens entre 9 e 17 anos, feitas em 2014.
A maior motivação dos jovens é a possibilidade de entrar nas redes sociais (73%)
e buscar informações para trabalhos
escolares (68%) e pesquisas de interesse
pessoal (67%).

O QR Code, redução de Quick Response
Code, foi criado em 1994 pela empresa
Japonesa Denso Wave, uma subsidiária
da automobilística Toyota, para facilitar
o processo de catalogação dos componentes para automóveis, com o principal
objetivo de ser um código rapidamente
interpretado pelos equipamentos de leitura. Na prática, significou a evolução do
código de barras, permitindo armazenar
diferentes tipos de dados, como links,
imagens, formulários, Short Message
Service (SMS), textos, entre outras informações. Funcionava como um ícone de
referência.
Constantemente, vemos o QR Code
como um recurso de marketing para
encaminhar o cliente ao produto apre-
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Foi reconhecendo essa mudança e possibilidade pedagógica que a UNESCO
elaborou o supracitado roteiro e uma
exposição de motivos para formuladores
de políticas e outras pessoas que buscam transformar os aparelhos móveis,
cada vez mais presentes em todos os
lugares, em ferramentas da educação,
configurando-os como um instrumento
tecnológico acessível para desenvolver
atividades pedagógicas com diversas

possibilidades de aplicação em sala de
aula. O uso de aplicativos sobre astronomia, plataformas geográficas, fatos históricos em realidade aumentada e o QR
Code são alguns exemplos.

Periodic Videos

Tabela periódica de
elementos químicos em QR
Code, desenvolvida pelo
Periodic Videos

sentado sem necessitar digitar o endereço na web. Para ler a informação
contida no código, basta direcionar a
câmera de um smartphone que contenha previamente instalado um leitor de
QR Code para que a informação surja
instantaneamente na tela.
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Essa praticidade cria incontáveis aplicações pedagógicas. Esse código pode ser
explorado como uma caça ao tesouro, ou
atribuindo sons a imagens para facilitar
a assimilação de crianças na Educação
Infantil, bem como para ensinar a pronúncia de letras ou outras curiosidades.
A equipe do Periodic Videos, canal do
YouTube produzido por professores da
Universidade de Nottingham, disponibilizou uma tabela periódica inteiramente
composta por códigos QR, que possibilitam o acesso a vídeos sobre os elementos
químicos, rendendo uma aula bastante
interativa.
Com um professor, os alunos podem
aprender a desenvolver o seu próprio

QR Code em um laboratório de informática, que pode ser posteriormente
utilizado em apresentações em slides
para aprofundar o tema explanado.
A escola, por sua vez, pode fazer uso
dessa ferramenta para expor informações em cartazes dinâmicos, disponibilizar downloads de livros em domínio
público ou exibir os novos exemplares
da biblioteca, bem como a organização
do acervo; é possível, inclusive, colocá-los nos exemplares com informações e
resumos das obras.
Existem diversos portais gratuitos
que permitem a criação rápida e fácil
dos códigos, a exemplo do QR Code
Generator,em que se coloca o link e, em
um clique, o código está pronto para ser
utilizado. A interatividade e as aplicações
com o uso do QR Code são inúmeras,
tudo depende da criatividade do educador. Para os alunos, é uma forma divertida, dinâmica e saudável de aprender
utilizando seu dispositivo móvel. 
www.portalsas.com.br

