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RESUMO 

 

A sociedade contemporânea teve seu cotidiano modificado alavancado pela ascensão 

do digital, que nos transportou para a era da informação. O uso de smartphones no 

ensino já é uma realidade, entretanto, os estudantes do ensino médio conhecem 

bastante sobre a utilização da tecnologia, porém não são capazes de relacioná-la com 

a ciência e o seu cotidiano. Neste contexto, este projeto de pesquisa teve como 

objetivo a utilização de tecnologias atuais como a realidade aumentada (AR, do inglês 

augmented reality), Código de Resposta Rápida (QR Code, do inglês Quick 

Response) e plataformas online, no ensino de isomeria em Química Orgânica para 

alunos do ensino médio. Para tal propósito, foram empregados os programas Unity, 

Blender, Vuforia e Jmol, no desenvolvimento do aplicativo nomeado IsomeriAR. O 

aplicativo desenvolvido projetou, com sucesso, na tela de um dispositivo móvel, 

imagens tridimensionais de compostos orgânicos permitindo, além da visualização 

espacial, a interação manual do usuário com as moléculas virtuais. O aluno poderá 

manusear, rotacionar, ampliar e reduzir o tamanho do objeto virtual, além de poder 

comparar duas estruturas simultaneamente. Para utilização desse recurso 

pedagógico são apresentadas sugestões pautadas na prática de metodologias ativas 

para o aprendizado de química orgânica. O produto desenvolvido é viável e será 

aplicado em sala tão logo aconteça o retorno às aulas presenciais. 

 

Palavras-chave: Realidade aumentada, QRcode, Isomeria, Química Orgânica, 

Aplicativo, Inovação Educacional, Tecnologias Educacionais. 

.  



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Contemporary society had its daily life modified leveraged by the rise of the digital 

format, which transported us to the information age. The use of smartphones in 

education is already a reality, none the less, high school students know a lot about the 

use of technology but cannot relate it to science and their daily lives. In this context, 

this research project aimed to use current technologies such as augmented reality 

(AR), Quick Response Code (QR Code), and online platforms in teaching isomerism 

in organic chemistry to high school students. For this purpose, we used programs such 

as Unity, Blender, Vuforia, and Jmol in developing an application called IsomeriAR. 

The application developed projected, successfully, on the screen of a mobile device, 

three-dimensional images of organic compounds allowing, besides the spatial 

visualization, the manual interaction of the user with the virtual molecules. The student 

can handle, rotate, enlarge, and reduce the size of the virtual object, besides being 

able to compare two structures simultaneously. To use this pedagogical resource, we 

presented suggestions based on the strategy of active methodologies for learning 

organic chemistry. The product is viable and will be applied in the room as soon as the 

presential classes can come to pass. 

 

Keywords: Augmented reality, QRcode, Isomerism, Organic Chemistry, Educational 

Innovation, Educational Technologies. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Iniciei minha vida acadêmica em 1997, no Instituto de Química na UNESP em 

Araraquara. Ingressei na modalidade Bacharelado, mas posteriormente transferi-me 

para a Licenciatura. Em 2001, um incidente mudou o curso da minha vida. Com o 

falecimento do meu esposo e a minha condição de estudante e mãe, optei por retornar 

à casa dos meus pais, na cidade de Mococa, para permanecer junto à minha filha 

Gabriella. Sem abandonar meu sonho, prossegui meus estudos em Química, em uma 

universidade privada em Guaxupé-MG. No último ano, já era professora de Química 

numa escola particular em São José do Rio Pardo e, antes que eu pudesse pegar 

meu diploma, já havia sido aprovada no Concurso de Efetivação de Professores do 

Estado de SP, no qual fui convocada para a posse no ano seguinte e, assim, se 

passaram dezenove anos desde que dei a minha primeira aula.  

Outros concursos surgiram ao longo dessa jornada e foram várias outras 

aprovações em concursos do estado, em 2010 assumi um segundo cargo no estado. 

Lecionei no Colégio Objetivo em São Simão durante oito anos, e em 2012, ingressei 

na Rede Sesi, ano em que exonerei meu segundo cargo no estado.  

Durante esse percurso, me casei novamente, tive mais duas filhas, Rafaella e 

Julia, e sempre mantive o desejo de um dia retornar à universidade para aprimorar 

meus conhecimentos e sobretudo para reparar o que considero uma “injustiça” da 

vida, pois sempre me dediquei como estudante para ingressar e me formar em uma 

universidade pública, mas acabei me formando em uma universidade privada - e isso 

para mim era uma frustração. No entanto, o excesso de trabalho ao longo desses 

anos, me fizeram adiar e até esquecer desse sonho. Até que, em 2018, ano em que 

minha filha ingressou no curso de Música na USP/RP me mudei para Ribeirão Preto 

e ingressei no PROFQUI na USP em Ribeirão Preto. Foi uma grata e emocionante 

satisfação, mãe e filha na USP, ela na graduação e eu, na pós-graduação. 

Encerrando a etapa desse processo, sou grata pela oportunidade desse retorno 

à Universidade, por todo aprendizado, conhecimento e a abertura de novos 

horizontes. 

Que venham novos desafios! 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 As tecnologias digitais 

 

O avanço tecnológico vivido pela sociedade contemporânea alterou a forma de 

como as pessoas vivem. A internet e os sistemas computacionais tornaram-se parte 

do cotidiano proporcionando novas formas de organização, informação e 

comunicação. 

Baseado em novas tendências, observa-se a presença dessas novas 

tecnologias, como o QR code no setor do comércio, financeiro, tais como nos 

aplicativos bancários, mas pouco está presente na área educacional. 

Segundo Thomaz et al.( 2005, p 22)  

[...] Constatou-se que a realidade virtual na WEB, pode além de simular 

o real, proporcionar experiências inusitadas, incentivar a colaboração 

entre os sujeitos sem impedimentos geográficos e propiciar a 

constituição de narrativas avaliativas dos próprios percursos de 

aprendizagem. 

Diante dessa possibilidade de aprendizagem, esse projeto visou o 

desenvolvimento de um aplicativo capaz de propor novas formas de interações entre 

estudantes, professores e conteúdo. Para alcançar este objetivo, percursos formativos 

mediados por tecnologia digital de comunicação e informação (TDIC) foram 

empregados na aprendizagem de química orgânica enfatizando o conteúdo isomeria, 

utilizando-se de Código de Resposta Rápida (QRcode) e Realidade Aumentada.  

No contexto atual da pandemia por COVID-19, a necessidade de isolamento 

social e as mudanças da sociedade no modo de convivência, de consumo e até 

mesmo no ambiente escolar promoveram uma grande aceleração no uso das 

tecnologias digitais a fim de viabilizar e adaptar os ambientes para que as perdas 

pudessem ser minimizadas. Nesse sentido, muito tem sido debatido sobre o ensino 

híbrido, não presencial e a utilização de metodologias ativas na aprendizagem, na 

qual esse tipo de projeto se enquadra. 

Mesmo antes da pandemia, a ampliação do emprego de TDIC nos ambientes 

escolares, já havia sido previsto com a construção da nova Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) em 2018. 
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 PROBLEMÁTICA 

 

Em pesquisa realizada na internet e em bancos de dados acadêmicos 

observam-se poucos trabalhos publicados nessa área, a maioria são encontrados 

em publicações internacionais e muito pouco deste assunto ainda é desenvolvido no 

Brasil – entende-se assim que há um campo vasto de questões a serem respondidas 

quanto ao uso de TDIC (Tecnologia Digital de Informação e Comunicação) na 

Educação. 

Segundo Law, C. e So, S. (2010, p. 85) 

[...]Embora os códigos QR existam há mais de quinze anos, não há 

tantas aplicações de pesquisa nesta área. No entanto, nós 

testemunhamos que o interesse por esta tecnologia está aumentando 

na educação. Isto é em parte devido ao fato de que os telefones 

celulares equipados com câmeras e software de download estão 

aumentando nos últimos anos. 

Se grande parte da comunidade escolar dispõe de aparelhos celulares 

modernos que são capazes de realizar diversas tarefas, por que ainda hoje, seus 

recursos são pouco explorados no ambiente escolar? 

 A abordagem de TDIC em salas de aula pode ser aliada a um outro elemento, 

como a necessidade de ampliar a oferta de materiais lúdicos de baixo custo que 

aproximem o estudante da realidade por meio de simulação e objetos 

tridimensionais, constituindo-se um material de apoio que pode contribuir muito no 

ensino de isomeria principalmente, já que esse assunto requer noção espacial, 

tridimensional, que raramente um estudante adolescente ou até mesmo adulto 

possui. 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

Se entrarmos em um espaço público veremos grande parte das pessoas 

fazendo uso de dispositivos móveis. No Brasil, segundo dados do IBGE 

(CONTEÚDO, 2018), em 2016, 138 milhões de brasileiros possuíam aparelhos 

celulares, desses 116 milhões de brasileiros acessavam a internet e 94,6% o faziam 

através do celular. Os smartphones estão por toda parte e esse dado oportuniza o 

uso desses dispositivos como ferramenta de aprendizagem. 
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De acordo com Kukulska-Hulme (2005); Naismith et al.(2005); Pachler, 

(2010); Sharples, (2007) “O estudo de códigos QR na educação pode ser colocado 

no contexto de aprendizagem móvel. Aprendizagem móvel é um grande campo da 

pesquisa em educação” (apud LAW e SO, 2010, p. 87).  

Considerando esses aspectos, este trabalho busca observar a relevância da 

aplicação de TDIC no ensino de química, para desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa dentro do contexto da isomeria. Destacando-se as 

contribuições do uso de RA (realidade aumentada) no processo de ensino-

aprendizagem observa-se a promoção de maior engajamento, atração, noção 

espacial dos estudantes, interação, autonomia por ser inovadora, imersiva, de baixo 

custo e acessível, já que são necessários apenas o aparelho celular do tipo 

smartphone, o aplicativo e o material de apoio. 

 

 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um aplicativo que faça uso das tecnologias atuais como a 

realidade aumentada (AR, do inglês augmented reality), Código de Resposta Rápida 

(QR Code, do inglês Quick Response) e plataformas on-line, para promover o ensino 

de química orgânica. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Selecionar as moléculas para composição do aplicativo e elaboração dos 

cartões. 

Tornar conhecida a sequência de passos necessários para o desenvolvimento 

de aplicativo de realidade aumentada. 

Propor estratégias educacionais para o uso do aplicativo para alunos do 

ensino médio desenvolvido durante a pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O desenvolvimento deste trabalho pautou-se no referencial sobre química 

orgânica, especificamente o conteúdo isomeria, além dos estudos sobre programas 

para o desenvolvimento de aplicativos de realidade aumentada, e suas aplicações no 

mundo moderno, incluindo ambientes educacionais, onde buscou-se conhecer as 

possibilidades e estratégias metodológicas para aplicação em sala de aula para o 

ensino de Química Orgânica. 

 

 ISOMERIA: breve histórico 

 

Até o século XIX acreditava-se que a composição das substâncias 

determinadas por meio de análises químicas e expressa através da fórmula empírica 

era suficiente para determinar a identidade de uma substância. Por isso não era 

considerada a possibilidade da existência de substâncias distintas com a mesma 

composição (LISBOA, BRUNI, et al., 2016). As análises químicas do fulminato de 

prata, realizadas pelo alemão Justus Von Liebig em 1824 e as do cianato de prata 

feitas por Friderich Wöhler1 em 1825, no entanto, fomentaram essa ideia. Liebig, 

determinou a composição do fulminato de prata utilizando as técnicas empregadas 

por Gay Lussac2 e ao ter conhecimento da composição do cianato de prata, 

determinada por Wöhler no laboratório do químico sueco Jöns Berzelius3, percebeu 

que ambos obtiveram a mesma composição para compostos diferentes. 

Inicialmente os resultados foram contestados, pois o fulminato de prata era 

explosivo, enquanto o cianato de prata possuía propriedades diferentes, mas após 

análise do cianato de prata por Liebig, percebeu-se que de fato as duas substâncias 

possuíam composição idêntica, de fórmula, AgCNO. 

Em 1830, o químico Berzelius, tendo conhecimento das discussões entre Liebig 

e Wöhler, propôs o nome de isomerismo para o tal fenômeno encontrado. 

 
1 Friderich Wöhler ( 1800-1882), pedagogo e químico alemão. 
2 Louis Joseph Gay-Lussac ( 1778-1850), físico e químico francês. 
3 Jöns Jacob Berzelius ( 1779-1848), químico sueco. 
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A história da isomeria óptica teve início nos trabalhos de Malus4 e Huygens5 em 

1808, que estudavam o comportamento atípico da luz que atravessava cristais de 

espato da Islândia (uma das formas cristalinas do carbonato de cálcio). Em 1812, Jean 

Batiste Biot observou alguns fenômenos relacionados à luz polarizada que 

atravessava um cristal de quartzo cortado. O plano de polarização era rotacionado em 

um ângulo proporcional à espessura do cristal e em alguns cristais o desvio ocorria 

para a esquerda e em outros para a direita. Em outros ensaios, Biot, percebeu que 

fenômeno semelhante ocorria quando a luz polarizada atravessava certos líquidos, 

como a terebintina e alguns óleos naturais como extrato de limão e louro e em algumas 

soluções alcoólicas de cânfora, de açúcares e de ácido tartárico. 

Os experimentos realizados por Biot levaram-no a perceber que o fenômeno 

observado não estava associado apenas aos cristais ou líquidos puros, mas também 

à algumas soluções de moléculas, o que levou a supor que a rotação da luz 

apresentada era resultante da estrutura molecular em si. 

Biot criou um polarímetro onde era possível observar a rotação da luz 

polarizada por moléculas quirais. Em 1842, Ventzke aperfeiçoou o equipamento 

utilizando um prisma de Nicol6, separando o feixe de luz em dois componentes de 

polarização perpendiculares, que mais tarde recebeu o uso da luz monocromática de 

Mitscherlich7. 

O desenvolvimento do polarímetro e seu uso comercial foi de suma relevância 

para análise de sacarídeos no controle da qualidade do açúcar refinado. Foi Biot que 

construiu o primeiro sacarímetro. Atualmente, o sacarímetro é um grande aliado na 

análise de alimentos que possuem açúcares em sua composição.  

A compreensão do fato presenciado por Biot só foi possível através dos 

trabalhos de seu aluno Louis Pasteur com o ácido tartárico, amplamente conhecido 

pelos vinicultores na forma dextro-rotatória. Essa substância surge a partir da 

fermentação do vinho no fundo dos tonéis. “Por volta de 1820, Charles Kestner, 

fabricante de produtos químicos, descobriu uma forma de ácido tartárico que não 

 
4 Etienne Louis Malus (1775 -1812), oficial, físico, engenheiro, matemático francês. Perpetuado entre 
os 72 nomes gravados na Torre Eiffel. 
5 Cristiaan Huygens (1629-1695), físico, matemático, astrônomo e horologista neerlandês. 
6 William Nicol (1768-1851), físico escocês. 
7 Eilhard Mitscherlich( 1794-1863), químico alemão, descobriu o isomorfismo e polimorfismo dos 

cristais. Construiu o primeiro polarizador. 
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causava a rotação na luz polarizada. Gay-Lussac chamou-a de ácido racêmico (do 

latim racemus: cacho de uva)”. (BAGATIN, SIMPLÍCIO, et al., 2005). 

Pasteur descobriu que os cristais produzidos pelas uvas eram todos iguais e os 

provenientes da mistura racêmica eram de dois tipos diferentes. Separou os cristais 

manualmente e preparou soluções de cada um deles. Ao passar a luz polarizada 

percebeu que os cristais diferentes giravam a luz em sentidos contrários, mas a 

mistura de quantidades iguais dos dois cristais não provoca a rotação da luz 

polarizada. 

Em continuidade aos estudos com tartarato e seus ácidos, Pasteur descobriu 

que quando o fungo penicillium glaucum crescia na solução racêmica, aos poucos 

essa se tornava levo-rotatória. O fungo consumia apenas a forma dextro-rotatória, 

promovendo a concentração da solução com o outro isômero. Posteriormente, 

observou que a solubilidade em água dos tartaratos dos enantiômeros era muito 

diferente e dessa forma era possível separá-los por recristalização. O fato observado 

por Pasteur levou-o a considerar a assimetria presente nos compostos, como imagem 

especulares um do outro, sem serem sobreponíveis, mas não confirmou essa 

hipótese, já que passou a dedicar-se à microbiologia. Suas descobertas sobre 

doenças causadas por micróbios inovaram a área da saúde pública, levando à 

conquista da cura de várias doenças.  

Porém, Van’t Hoff8 (1874) e Le Bel (1874), de forma independente, deram 

continuidade ao estudo iniciado por Kekulé9 e propuseram que os quatro substituintes 

do carbono se orientam no espaço, cada um ocupando um vértice de um tetraedro, 

com o carbono no centro. Esse arranjo possibilitaria a existência de moléculas cujos 

substituintes podem ter orientações diferentes no espaço, desde que o carbono 

central estivesse ligado à quatro ligantes diferentes, haveria dois tetraedros que 

seriam diferentes, sendo um a imagem especular do outro. Dessa forma, Van’t Hoff 

concluiu que a atividade óptica estava ligada à presença de um carbono assimétrico 

na molécula. Dois meses mais tarde, Le Bel fez propostas parecidas com as de Van’t 

Hoff.  

Em 1890, Fischer, isolou 16 aldo-hexoses (açúcares) e propôs um tipo de 

representação conhecida como “projeção de Fischer”. Devido ao seu estudo e em 

 
8 Jacobus Henricus Van’t Hoff (1852-1911), notável cientista holandês. 
9 Friedrich August Kekulé (1829-1896), importante químico orgânico alemão. 
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conjunto com Rosanoff10 apresenta a nomenclatura D e L para representar os 

isômeros de açúcares e -aminoácidos. 

 ISOMERIA 

 

A palavra isômero vem do grego e significa Iso (igual, mesmo) e mero (parte), 

pois os compostos que apresentam isomeria são diferentes, mas possuem a mesma 

fórmula molecular (tabela 1). Esse termo foi introduzido por Berzelius em 1830. 

(CANTO e PERUZZO, 1998). 

Tabela 1: Isômeros e suas propriedades 

 

  

Nome Etanol Éter metílico 

Fórmula 
Molecular 

C2H6O C2H6O 

Massa molar 46 g/mol 46 g/mol 

Temperatura de 
Fusão 

-114,18°C -138,5°C 

Temperatura de 
Ebulição 

78,25°C 23°C 

Densidade (20°C) 0,789 g/cm3 0,71 g/cm3 

Solubilidade em 
água ∞ 0,328g/mL 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na tabela 1 é possível comparar as propriedades físicas de dois isômeros de 

função, que por possuírem interações intermoleculares diferentes, no caso do etanol, 

ligações de hidrogênio e do éter, força de dipolo-dipolo, possuem propriedades físicas 

distintas, apesar de possuírem a mesma fórmula molecular e consequentemente 

mesma massa molar. 

 
10 Martin André Rosanoff, Sc.D (1874-1951), químico russo naturalizado americano. 
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A isomeria divide-se em dois tipos a isomeria plana ou constitucional e a 

isomeria espacial ou estereoisomeria. Essas categorias, por sua vez, se subdividem 

em outras conforme é ilustrado a figura 1: 

 

Figura 1: Mapa mental: tipos de isomeria 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.2.1 Isomeria plana ou constitucional 

 

Os compostos apresentam mesma fórmula molecular, mas diferem na fórmula 

estrutural plana. Segundo Solomons e Fryhle “diferem porque seus átomos estão 

conectados em uma ordem diferente. Eles são ditos terem uma conectividade 

diferente”. Com mesma fórmula molecular, mas apresentando estruturas diferentes, 

os isômeros podem ser classificados em cinco tipos de isomeria, como listado. Essa 

classificação relaciona-se à principal diferença entre os compostos.  

• Isomeria de cadeia 

• Isomeria de posição 

• Isomeria de função 

• Isomeria de Compensação ou metameria 

• Tautomeria 
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2.2.1.1 Isomeria de Cadeia 

 

Os compostos apresentam a mesma fórmula molecular e função e diferem na 

classificação da cadeia. 

Os compostos butano e metilpropano (figura 2a) possuem fórmula molecular 

C4H10 e são isômeros de cadeia, pois o butano possui duas extremidades, classificado 

como cadeia normal, enquanto o metilpropano, com três extremidades, constitui-se 

uma cadeia ramificada. 

Figura 2: Exemplos de estruturas que se constituem isômeros de cadeia 

(a) 

H3C ─ CH2 ─ CH2 ─ CH3 

 
H3C ─ CH ─ CH3 
           │ 
           CH3 

Butano Metilpropano 

Cadeia Normal Cadeia Ramificada 

(b) 

 

H3C ─ CH = CH ─ CH3 

 

 

 

But-2-eno Ciclobutano 

Cadeia aberta ou acíclica  

e insaturada 

Cadeia fechada ou cíclica 

e saturada 

(c) 

 

    H3C ─ CH2 ─ NH ─ CH2 ─ CH3 

 

   

 

  H3C ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ NH2 

 

Dietilamina Butilamina 

Cadeia heterogênea Cadeia homogênea 

Fonte: Elaborado pela autora 

Uma cadeia carbônica pode ser classificada em aberta ou fechada de acordo 

com a disposição dos átomos de carbono. Uma cadeia é designada aberta ou acíclica 

quando possui dois ou mais extemos e será uma cadeia fechada se os carbonos que 

CH2 

CH2 H2C  

H2C 
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a constituem formarem um ciclo. Os alcenos, hidrocarbonetos de cadeia aberta e 

insaturada (compostos com ligação dupla entre carbonos) são isômeros de cadeia dos 

ciclanos, hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada (cadeia com ligações simples 

entre carbonos) O composto but-2-eno possui cadeia aberta ou cíclica e insaturada 

enquanto o ciclobutano, possui cadeia cíclica ou fechada e saturada, ambos possuem 

fórmula molecular C4H8 e são isômeros de cadeia (figura 2b), pois diferem na 

classificação da cadeia. 

A classificação da cadeia em homogênea ou heterogênea está relacionada à 

presença de heteroátomo, átomo diferente de carbono e hidrogênio, e a sua posição 

na cadeia. Se há presença de heteroátomo e esse interrompe a sequência de 

carbonos na cadeia, a cadeia é classificada heterogênea, como na dietilamina, já se 

o heteroátomo encontra-se na extremidade da cadeia é dita homogênea, pois esse 

não interrompe a sequência de carbonos. Essas aminas constituem-se isômeros de 

cadeia, pois possuem fórmula molecular C4H11N e diferem na classificação da cadeia 

quanto à presença do heteroátomo (figura 2c). 

 

2.2.1.2 Isomeria de Posição 

 

Os compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferem na posição 

da ramificação, grupo funcional ou insaturação. 

O propan-1-ol e o propan-2-ol de fórmula molecular C3H8O (figura 3a), 

constituem-se isômeros de posição, pois apresentam o grupo hidroxila (OH) em 

posições distintas. 

Os compostos but-2-eno e but-1-eno de fórmula molecular, C4H8 (figura 3b), 

diferem pela posição da dupla ligação e, portanto, representam isômeros de posição. 

Os compostos aromáticos dissubstituídos, de fórmula molecular C8H10 (figura 

3c) constituem-se isômeros de posição devido às posições do grupo metil. A diferença 

da posição desse grupo provoca alterações nas propriedades físicas dos compostos, 

conforme pode ser verificado: 
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Figura 3: Exemplos de estruturas que se constituem isômeros de posição 

(a) 

 
H2C ─ CH2 ─ CH3 

                 │ 
                 OH  

  

 
 
H3C ─ CH ─ CH3 

                      │ 
                      OH  

 

Propan-1-ol Propan-2-ol 

Posição da hidroxila 

(b) 

 
H3C ─ CH ═ CH ─ CH3 
 

 
H2C ═ CH ─ CH2 ─ CH3 

 
 

But-2-eno But-1-eno 

Posição da insaturação 

(c) 

 
 

 
1,2-dimetilbenzeno 

1,2-xileno 

orto-xileno 

1,3-dimetilbenzeno 

1,3-xileno 

meta-xileno 

1,4-dimetilbenzeno 

1,4-xileno 

para-xileno 

TE = 144,4°C 

TF = - 25,2 °C 

TE = 131,9°C 

TF = - 47,9 °C 

TE = 138,3°C 

TF = 13,3 °C 

 Posição da ramificação 

Fonte: Elaborado pela autora 

2.2.1.3 Isomeria de Função 

 

Os compostos que apresentam esse tipo de isomeria possuem funções 

diferentes. É muito comum entre álcool e éter, aldeído e cetona, éster e ácido 

carboxílico. 
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Os álcoois são isômeros funcionais dos éteres. Como pode ser verificado 

através do exemplo do propan-1-ol e o metoxietano (figura 4a), ambos com fórmula 

molecular C2H6O. 

 

Figura 4: Exemplos de estruturas que se constituem isômeros funcionais 

(a) 

 
H2C ─ CH2 ─ CH3 

                 │ 
                 OH  

 

 
H3C ─ O ─ CH2 ─ CH3 
 

 

Álcool Éter 

propan-1-ol metoxietano 

(b) 

 
 

 

  Fenol Álcool Éter 

1,2-metil- fenol 

Metil-fenol 

orto-metil-fenol 

Álcool benzílico 

Fenil-metanol 
Metóxi-benzeno 

(c) 

 

 

Aldeído Cetona 

Butanal Butanona 

Apresentam funções diferentes 
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(d) 

 
 

Ácido carboxílico Éster 

Ácido propanoico 
Etanoato de metila 

Acetato de metila 

Apresentam funções diferentes 

Fonte: Elaborado pela autora 

A isomeria de função também pode ocorrer em cadeias aromáticas contendo 

as funções álcool, éter e fenol, (figura 4b) como observa-se nos compostos de fórmula 

molecular C7H8O. 

A isomeria de função ocorre entre cetonas e aldeídos como observa-se nos 

compostos de fórmula molecular C4H8O (figura 4c). 

E ainda entre os ésteres e ácidos carboxílicos (figura 4d), exemplificados pelo 

ácido propanoico e etanoato de metila de fórmula molecular C3H6O2. 

 

2.2.1.4 Isomeria de Compensação e Metameria 

 

A palavra metameria vem de “meta” que significa mudança e “meros”, parte. 

Neste tipo de isomeria a diferença encontra-se na posição do heteroátomo, portanto, 

só ocorre em compostos heterogêneos, pertencentes à mesma função. Esse tipo de 

isomeria é comumente visto em éteres, ésteres e aminas secundárias ou terciárias.  

Nos éteres (figura 5a) de fórmula molecular, C4H10O, verifica-se a ocorrência 

desse tipo de isomeria. 

Figura 5: Exemplos de compostos que são metâmeros. 

(a) 

 
     H3C ─ O ─ CH2 ─ CH2 ─ CH3 
 

 
 

    H3C ─ CH2 ─ O ─ CH2 ─ CH3 
 

metoxipropano etoxietano 

Éter Éter 
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(b) 

 
 

Metanoato de etila Etanoato de metila 

Éster Éster 

(c) 

 

H3C ─ NH ─ CH2 ─ CH2 ─ CH3 
 

 
H3C ─ CH2 ─ NH ─ CH2 ─ CH3 

 

metil-propilamina dietiamina 

Amina Amina 

Diferença na posição do heteroátomo 

Fonte: Elaborado pela autora 

O mesmo ocorre nos ésteres de fórmula molecular, C3H6O (figura 5b). 

Entre as aminas secundárias de fórmula C4H10N, o átomo de nitrogênio 

encontra-se em posições diferentes (figura 5c). 

 

2.2.1.5 Tautomeria 

 

Esse tipo de isomeria pode ser considerada um caso particular de isomeria de 

função oriundo de um equilíbrio químico que ocorre entre aldeídos e enóis e cetonas 

e enóis, que se interconvertem. Quando os compostos se encontram em solução ou 

no estado líquido haverá a presença do isômero correspondente. Assim, mesmo que 

isolássemos um desses componentes o outro surgiria imediatamente. Como verifica-

se no equilíbrio químico entre o etanal e o etenol de fórmula molecular C2H4O (figura 

6a). 

O mesmo tipo de isomeria pode ser constatado no equilíbrio ceto-enólico, como 

no caso exemplificado na propanona e no propen-2-ol (figura 6b), cuja fórmula 

molecular é C3H6O.Verifica-se que a reação tem maior extensão no sentido da 

formação da cetona. 
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A tautomeria pode ocorrer nos compostos nitrogenados enamina e imina (figura 

6c). O sistema é análogo ao ceto-enólico (MORRISON e BOYD, 1993. p.1225). Porém 

este equilíbrio não é tratado no conteúdo destinado ao público do ensino médio. 

 

Figura 6: Exemplos do equilíbrio químico entre os compostos que apresentam 
tautomerismo 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

2.2.2 Isomeria espacial  

 

A isomeria espacial, chamada de estereoisomeria, é a parte da química que trata 

da estrutura em três dimensões. “Estereoisômeros não são isômeros constitucionais 

- eles têm seus átomos constituintes conectados na mesma seqüência. 

Estereoisômeros diferem apenas no rearranjo dos átomos no espaço.” (SOLOMONS 
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e FRYHLE, 2001, p. 157). Pertencem à mesma função, apresentam mesmo tipo de 

cadeia e posição de radicais, de insaturações, podendo ser subdivididos em duas 

categorias gerais: enantiômeros e diastereômeros ou diastereoisômeros.  

 

2.2.2.1 Diastereômeros ou diastereoisômeros 

 

Diastereômeros ou diastereoisômeros, também chamados de isômeros 

geométricos são estereoisômeros cujas moléculas não são imagens especulares 

umas das outras (figura 7). Devido à impossibilidade da rotação da dupla ligação entre 

os carbonos no 1,2 – dicloroeteno, verifica-se a existência de dois compostos distintos 

que não podem se interconverter naturalmente, porém “os alcenos geralmente sofrem 

fácil isomerização se aquecidos a uma temperatura suficientemente alta, ou se 

irradiados com luz na região do ultravioleta com energia apropriada” (CONSTANTINO, 

2005, p. 28)  

 

Figura 7: Estruturas químicas dos diastereômeros cis e trans- 1,2- dicloroeteno 

 

 

 
 

Cis-1,2-dicloroeteno  Trans-1,2-dicloroeteno 

TE = 60,3°C  TE = 47,5°C 

µ = 2,95 D  µ = 0 D 
                           Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A existência de isômeros geométricos de cadeias aberta está condicionada à 

presença de uma dupla ligação entre carbonos e cada carbono da dupla ligação deve 

apresentar ligantes diferentes (figura 8). 
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Figura 8: Demostração genérica das condições para apresentar isomeria geométrica 

 
 

Em que: R1 ≠ R2  e  R3 ≠ R4   
                                          

 Fonte: Elaborado pela autora 

O 1,2-dicloroeteno (figura 7) satisfaz essas condições. Já o 1,1-dicloroeteno 

(figura 9), apesar de apresentar dupla entre carbonos, os ligantes em cada carbono 

são idênticos, desse modo, não apresenta isomeria geométrica. 

 

Figura 9: 1,1-dicloroeteno, exemplo de estrutura de alceno que não apresenta 
isomeria 

 

 
1,1- dicloroeteno 

     Fonte: Elaborado pela autora 

Quando as duas condições forem satisfeitas, haverá a existência de dois 

isômeros, um deles com conformação onde os ligantes iguais se posicionam do 

mesmo lado plano e é chamada de cis (figura 10) e o outro cujos ligantes iguais 

situam-se em posições opostas no plano, chamada de trans (figura 11). 

Figura 10: Conformação cis 

 

 
cis-but-2-eno 

TE = 3,73°C 

TF = -138,9°C 

µ = 0,33 D  
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 11: Conformação trans 

 

 
trans-but-2-eno 

TE = 0,96°C 

TF = -105,5°C 

µ = 0 D 
                    Fonte: Elaborado pela autora 

Os diastereômeros diferem entre si pelas propriedades físicas, como 

temperaturas de fusão (TF) e de ebulição (TE), densidade e solubilidade. Quando 

comparados, o composto cis (molécula polar, apresenta momento dipolar, µ = 0,33 D) 

demonstra maior capacidade de empacotamento, já que suas moléculas se atraem 

com maior intensidade, isso implica no aumento das interações intermoleculares. 

Dessa forma o isômero cis apresenta valores mais elevados de temperaturas de fusão 

e de ebulição e densidade, embora seja menos instável que o isômero trans, devido 

à maior tensão entre os grupos alquilas volumosos do mesmo lado do plano. Quanto 

às propriedades químicas, estas também se distinguem. Os isômeros do ácido 

butenodioico (figura 12) são exemplos de compostos que apresentam propriedades 

químicas diferentes. 

Figura 12: Estruturas dos isômeros cis e trans do ácido butenodioico 

 

 
ácido cis-butenodioico 

ácido maléico 

Ácido trans- butenodioico 

Ácido fumárico 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com o aquecimento do ácido maléico, facilmente se obtém o anidrido (figura 13). 

Já o aquecimento do ácido fumárico não ocorre a formação do anidrido, o que pode 

ser justificado pela distância entre as carboxilas. 
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Figura 13: Reação de aquecimento do ácido maleico e a formação do anidrido 
maleico 

 
 

                    Ácido maleíco         Anidrido maleíco 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sistema E-Z 

 

O sistema E-Z foi proposto por Cahn, Ingold e Prelog11 e é utilizado para nomear 

compostos alcênicos com mais de dois ligantes diferentes de hidrogênio, recomenda-

se não utilizar a nomenclatura cis-trans e utilizar o sistema E-Z, em que a letra E vem 

de entgegen, do alemão “opostos” e Z, de zusammen, “juntos”. Para tal, deve-se 

considerar que quando os ligantes de maior número atômico estiverem do mesmo 

lado do plano será utilizado Z e quando estiverem em planos opostos, E. Nos 

compostos ilustrados na figura 14 é possível observar a aplicação dessa regra.  

Figura 14: Diferenciação dos isômeros E-Z 

 

  
    

Z- 1- cloro-2-flúor -1- iodoeteno  E- 1- cloro-2-flúor -1- iodoeteno 
          

         Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quando se compara o flúor (Z= 9) ao hidrogênio (Z= 1), o flúor que apresenta 

maior massa encontra-se do mesmo lado do plano que o ligante de maior massa do 

outro carbono, o iodo (Z= 53), já que a o número atômico do cloro é 17, nesta situação 

 
11 Robert Cahn (1899-1981), Christopher Ingold (1893-1970) e Vladimir Prelog (1906-1998). 

+  H2O 
Δ 
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verifica-se a conformação Z. E na conformação onde o flúor e iodo encontram-se em 

lados opostos, a conformação E. 

 A isomeria geométrica ocorre ainda em cadeias cíclicas, desde que haja 

ligantes diferentes em pelo menos dois carbonos do ciclo, como pode ser observado 

no 1,2-dicloro-ciclopropano (figura 15 a). A mesma situação não é verificada no 1-

cloro-ciclopropano (figura 15 b), que apresenta apenas um carbono com dois ligantes 

diferentes.  

Figura 15: Estruturas em que é possível diferenciar um composto cíclico que 
apresenta isomeria geométrica de outro que não possui 

(a) 

       
1,2 – dicloro - ciclopropano 

 (b) 

1 – cloro - ciclopropano 
                                            Fonte: Elaborado pela autora 

Após a confirmação da existência dos isômeros, a posição dos ligantes para a 

identificação dos isômeros é feita em relação ao plano determinado pelo ciclo (figura 

16). 

Figura 16: Representação das estruturas dos isômeros geométricos no 
1,2-ciclopropano 

 
 

 
 

cis -1,2 – dicloro - ciclopropano trans -1,2 – dicloro - ciclopropano 

         Fonte: Elaborado pela autora 
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Um exemplo recorrente de aplicação de isomeria cis-trans pode ser observado 

na visão. Na retina (camada que fica na parte posterior do olho) há dois tipos de 

receptores de luz, os cones e os bastonetes. Esses receptores possuem em sua 

estrutura uma molécula que é responsável por receber e captar a luz, a qual está 

ligada a uma proteína, a opsina. “Essa molécula é a 11- cis-retinal (figura 17). A 11-

cis-retinal possui uma estrutura derivada do beta caroteno, composto presente nas 

cenouras, não sendo à toa que este alimento é indicado para melhorar a visão”  

(MARTINS, SUCUPIRA e SUAREZ, 2015). A molécula do retinal é fundamental à 

visão. Sua estrutura apresenta dupla ligação entre alguns de seus átomos de carbono, 

o que permite que haja a formação das versões cis e trans desse composto. A 

presença dessas duplas ligações possibilita o deslocamento de elétrons, que permite 

a absorção da luz pelos cones e bastonetes dos olhos.  

 

Figura 17: Molécula cis-11- retinal 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quando a luz incide no olho e atinge os fotorreceptores, o cis-11-retinal 

isomeriza-se, transformando-se em trans -11-retinal (figura 18).  

 

Figura 18: Molécula trans-11-retinal 

 

                             Fonte: Elaborado pela autora 
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Como o isômero trans não se “encaixa” na opsina acaba por dissociar-se dela, 

levando à geração de um impulso elétrico que é enviado ao cérebro. Dessa forma, as 

imagens são interpretadas pelo cérebro. O isômero trans livre é convertido por ação 

enzimática da retinal - isomerase ao isômero cis -11- retinal e o processo reinicia-se. 

 

2.2.2.2 Enantiômeros 

 

Enantiômeros são estereoisômeros cujas moléculas são imagens especulares 

uma da outra, que não se superpõem, são ditas assimétricas ou quirais. A palavra 

quiral, vem do grego “cheir” que significa mãos (SOLOMONS e FRYHLE, 2001), já 

que essas são exemplos de assimetria, pois não é possível sobrepor a imagem 

especular da mão humana, visto que nossas mãos no espelho refletem exatamente a 

imagem da mão oposta (figura 19), já uma cadeira apresenta simetria, dessa forma 

objeto e imagem especular se sobrepõem (Figura 20).  

 

Figura 19: Mão no espelho e a mão e a imagem sobrepostas 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 20: Cadeira no espelho e a cadeira e imagem sobrepostas 

 

 

 

       

 

 

 

                      Fonte: Elaborado pela autora 

 

A existência de enantiômeros decorre da presença de um centro assimétrico, 

isto é, a presença de pelo menos um átomo assimétrico, que pode ser carbono, silício, 
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enxofrem fósforo e nitrogênio. Para que seja assimétrico, um átomo de carbono deve 

estar ligado à quatro ligantes diferentes (figura 21). 

Figura 21: Demostração genérica do carbono assimétrico 

 

a ≠ b ≠ x ≠ y 
                                                   Fonte: Elaborado pela autora 

Embora a presença de um eixo de quiralidade (alenos e espiranos) ou um plano 

de quiralidade em um composto acarretará nesse tipo de isomerismo.  

A molécula bromocloroflúormetano é assimétrica ou quiral e se colocada no 

espelho, a imagem especular (figura 22 a) será diferente dela. 

 

Figura 22: Estruturas espaciais de bromocloroflúormetano não são imagens 
especulares 

   (a) 

 

Molécula 1                       Molécula 2 

                        (b) 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: Elaborado pela autora 
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Ao tentar sobrepor a molécula de bromocloroflúormetano (figura 22 b) e sua 

imagem verifica-se que não se sobrepõem. As moléculas 1 e 2 (figura 22 a) de mesma 

fórmula molecular são diferentes e são chamadas enantiômeros (do grego enantio, 

“oposto” e meros, “partes”) ou ainda enantiomorfos (do grego morpho, “forma”) e 

constituem-se antípodas ópticos (isômeros ópticos). Se misturarmos quantidades 

iguais de enantiômeros, obteremos uma mistura racêmica, que é opticamente inativa. 

Elas são opticamente inativas, porque, cada molécula da mistura gira o plano de luz 

polarizada em uma direção oposta, dessa forma, em uma mistura racêmica não ocorre 

desvio do plano da luz polarizada.  

Já a molécula de flúormetano (figura 23 a) é simétrica, pois possui três ligantes 

iguais, o cloroflúormetano, de igual modo é simétrico, ambos compostos fornecem 

uma imagem especular igual a si mesmos e são sobreponíveis (figura 23b). As 

moléculas 1 e 2 se sobrepõem. Objeto e imagem são idênticos, retratam o mesmo 

composto. 

      Figura 23:Estruturas espaciais de flúormetano são imagens especulares 
 

(a) 

       

        Flúormetano                 Molécula 1                Molécula 2 

 (b) 

 

            Fonte: Elaborado pela autora 
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A identificação e a separação dos enantiômeros não pode ser realizada através 

das propriedades específicas, tais como ponto de fusão, ponto de ebulição, 

solubilidade, índice de refração, segundo BAGATIN et al. “para cada um dos 

enantiômeros individuais, estas propriedades são idênticas. Por outro lado, cada 

enantiômero tem a propriedade de girar o plano da luz polarizada em direções 

opostas”. Esse comportamento óptico é o que permite identificar os enantiômeros. 

O isômero que desvia o plano da luz polarizada no sentido horário é chamado 

de dextro-rotatório ou dextrogiro (do latim dexter, direito) e o que provoca o desvio no 

sentido anti-horário, levo-rotatório ou levogiro (do latim laevus, esquerda). A 

identificação na nomenclatura deverá ser feita utilizando-se (+) ou d para o dextrogiro 

e (-) ou l para o levogiro, no caso da mistura racêmica utiliza- se (±). Apesar da 

nomenclatura d e l ser obsoleta, é comumente encontrada em livros antigos e no 

material didático destinado ao ensino de química no ensino médio.  

Figura 24: Fórmulas estruturais dos isômeros ópticos do 2-metilnutan-1-ol 

 

 

 

(+) – 2-metilbutan-1-ol 

d – 2-metilbutan-1-ol 

(-) – 2-metilbutan-1-ol 

l – 2-metilbutan-1-ol 

    Fonte: Elaborado pela autora 

Os estereômeros ainda podem ser identificados através das “regras de Cahn-

Ingold-Prelog”. Esse sistema é fundamentado na configuração absoluta (R) e (S) de 

cada carbono assimétrico e foi adotado pela IUPAC como o sistema oficial. R e S são 

derivados do latim rectus e sinister, que significam “direito” e “esquerdo”, 

respectivamente. Essas regras levam em consideração a prioridade dos grupos 

ligados ao centro de quiralidade, que é estabelecida baseada no número atômico do 

ligante. (CONSTANTINO, 2005). 

Para o emprego dessa nomenclatura recomenda -se numerar os grupos ligados 

aos estereocentro iniciando-se pelo de maior prioridade. O sentido horário em ordem 

de prioridade será identificado por (R) e o anti-horário por (S), como é possível verificar 

abaixo. A ordem de prioridade no clorofluoriodometano com base no número atômico 

dos ligantes no carbono, iniciando-se pelo do maior para o menor número atômico, 
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sendo assim: I → Cl → F → H (figura 25). O átomo se H, de quarta prioridade ficará 

atrás. 

Figura 25: Regra de determinação dos isômeros R e S 

 

    Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tendo em consideração que os prefixos R e S são apenas regras de 

nomenclatura e não determinam de fato a propriedade óptica do enantiômero, não é 

possível relacionar o isômero R à (+) ou (-), essa identificação só pode ser 

determinada experimentalmente através do estudo da difração de raios-X por um 

cristal, inicialmente. 

Existe ainda a denominação baseada na configuração do gliceraldeído, indicada 

pelas letras D ou L maiúsculas (figura 26), usada principalmente para açúcares, 

aminoácidos etc. 

Figura 26: Nomenclatura de açúcare e aminoácidos 

 

 

     L- ácido láctico                          D - ácido láctico 

    Fonte: Elaborado pela autora 

 

O ácido láctico ou lático pode ser obtido a partir da fermentação láctica de 

lactose, glicose, sacarose com enzimas ou micro-organismos vivos pode produzir os 

isômeros dextrogiro ou levogiro, dependendo da enzima envolvida no processo. O 

exercício físico muito intenso, em um curto espaço de tempo, pode provocar a 
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formação e o acúmulo de um dos isômeros ópticos do ácido láctico, causando dores 

musculares. (COELHO, 2001) 

A determinação do número de estereoisômeros depende do número de 

carbonos assimétricos no composto. Jacobus Van’t Hoff, a partir de estudos 

matemáticos concluiu que o número de isômeros opticamente ativos (IOA) é dado por 

2n, onde n = número de carbonos assimétricos e o de misturas racêmicas (r) é dado 

por 2n-1. 

Figura 27: Identificação dos carbonos assimétricos no 3-metil-pentan-2-ol 

 

                                              Fonte: Elaborado pela autora 

 

O composto 3-metil-pentan-2-ol apresenta dois carbonos assimétricos 

identificados pelos asteriscos (figura 27), de acordo com a aplicação da fórmula 

determinada por Van’t Hoff temos: 

IOA = 2n = 22 = 4 isômeros opticamente ativos (d1, d2, l1, l2) 

r = 2n-1 = 21 = 2 misturas racêmicas (r1 e r2)  

Em compostos em que há dois carbonos assimétricos idênticos como no ácido 

tartárico (figura 28), essa regra não se aplica. Nesse caso haverá quatro 

possibilidades: ácido tartárico dextrogiro, ácido tartárico levogiro, ácido tartárico meso 

(inativo por compensação interna) e ácido tartárico racêmico (inativo por 

compensação externa), sendo dois isômeros opticamente ativos e dois opticamente 

inativos. 
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Figura 28: O ácido tartárico apresenta dois carbonos assimétricos idênticos 

 

Ácido tartárico 

     Fonte: Elaborado pela autora 

 

Isomeria em compostos cíclicos 

 

 A isomeria óptica também pode ser observada em compostos cíclicos, para tal 

é necessário que haja carbono assimétrico. No composto abaixo verifica-se a 

presença de dois carbonos assimétricos (figura 29 a). Segundo a regra anteriormente 

apresentada serão possíveis quatro isômeros opticamente ativos, um cis e um trans-

dextrogiro (figura 29 b) e um cis e um trans- levogiro (figura 29 c), além de duas 

misturas racêmicas. 

Figura 29:Presença de isomerias óptica e geométrica no mesmo compostos 

(a) 1 – cloro – 2-metil - ciclopropano 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(b)     Trans -1,2 – dicloro – ciclopropano 
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       Trans - dextrogiro Trans – levogiro 
 

 
(c)     Cis -1,2 – dicloro – ciclopropano 

 

Objeto e imagem são sobreponíveis 
          Fonte: Elaborado pela autora 

 Caso os dois carbonos assimétricos possuam ligantes iguais entre si, somente 

a forma trans apresentará assimetria molecular. 

 O conhecimento da atividade óptica de um composto é determinante para 

indústria de fármacos, já que o comportamento químico dos estereômeros pode levar 

à efeitos indesejáveis, como já foi relatado ao longo dos anos. 

 A talidomida é um fármaco que atualmente é utilizado para tratar lúpus, câncer 

na medula óssea, artrite reumatoide e eritema nodos hansênico. Apenas um dos 

isômeros da talidomida possui os efeitos teurapêuticos desejados ((R) – talidomida), 

enquanto o outro ((S)-talidomida) (figura 30) possui atividade teratogênica. 

Figura 30: Isômeros ópticos da Talidomida 

 

                                       Fonte: Elaborado pela autora 
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Esse medicamento foi criado na Alemanha em 1954 pela empresa farmacêutica 

Ciba A.G., com objetivo de aliviar ansiedade e enjoo e em quatro anos, a droga 

começou a ser comercializada, inclusive no Brasil. Rapidamente tornou-se conhecida, 

mas em 1960, constatou-se que o medicamento causava encurtamento dos membros 

ligados ao tronco de fetos em mulheres grávidas, a chamada focomelia (membros 

similares aos de uma foca). Esse efeito colateral era desconhecido pela indústria 

alemã, já que em testes com animais não pode ser identificado. Após essa descoberta 

o medicamento passou a ser proibido em vários países. 

Apesar da proibição após cinco anos de uso, o medicamento fez 1500 vítimas 

no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome da 

Talidomida. Após alguns estudos e relevância no tratamento de várias doenças, o 

medicamento retornou ao mercado, porém cuidadosamente administrado em 

mulheres em idade fértil, já que os estereoisômeros se interconvertem no organismo. 

No Brasil, entre 2011 e 2021 ocorreu o surgimento de cinco bebês que foram vítimas 

do uso do medicamento, ainda que fosse proibido o uso para tratamento em mulheres 

em idade fértil. (MADEIRO, 2021). 
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“A realidade é meramente uma ilusão, ainda que muito persistente.” 

Albert Einstein (1879 - 1955) 

 

 REALIDADE AUMENTADA: o surgimento de um conceito 

 

A tentativa de criar cenários virtuais inicia-se muito antes do que se pode 

imaginar. Em 1768, na França, um físico e pintor belga Etienne-Gaspard Robert, 

vislumbra a ideia de utilizar espelhos convexos e vela em uma espécie de lanterna 

mágica que continha imagens de fantasmas de pessoas em seu interior e através dos 

seus conhecimentos em óptica sua invenção podia projetar, ampliar e iluminar, 

criando um espetáculo de terror. O físico projetava as imagens dentro de um ambiente 

escuro e com o manuseio de alavancas e rolos podia aumentar e diminuir o tamanho 

das imagens, o que causava a sensação de movimento e proximidade com o público. 

De fato, o público tinha reações adversas como gritar, sair correndo e acreditar que 

era tudo real. Essas sensações causadas através da ilusão de imagens projetadas, 

em 1798 passou a integrar o espetáculo teatral apelidado pelo showman “Robertson” 

de fantasmagoria, podendo ser considerado o primeiro registro da interação com o 

mundo virtual. (SHUBERT, 2013). 

A primeira tentativa relatada de inventar uma máquina que gere um ambiente 

virtual surge em 1961, com a Sensorama, desenvolvida pelo cineasta Morton Heilig, 

cujo equipamento simula um passeio de motocicleta onde o usuário poderia ter a 

sensação do movimento da moto e através de visão 3D observar a paisagem e sentir 

o vento e os cheiros da cidade. (CRÍTICA, 2009) 

Em 1968, Ivan Sutherland, cria a “Espada de Dâmocles”, um capacete com 

câmeras acopladas que fazia com que o usuário se sentisse em outro local. Como 

esse equipamento mistura o mundo real com um cubo em 3D de computação gráfica 

é considerado o marco da realidade virtual e aumentada visto que seu princípio de 

funcionamento é o que mais se aproxima do conceito atual. Em 1975, Myron Kreuger, 

outro pioneiro na investigação da realidade virtual, cria um mecanismo de projeção de 

imagens de pessoas, que poderiam estar em salas bem distantes, chamado 

Videoplace. A imagem poderia ganhar cores, ser redimensionada e movimentar-se 

para que os participantes pudessem interagir entre si ou com objetos totalmente 

virtuais. (ACQUARONE, 2018) 



42 
 

Entre os anos que se seguiram muitas tentativas foram feitas, mas foi em 1990 

que a expressão realidade aumentada surgiu. Thomas Caudell, engenheiro da 

Boeing, usou esse termo após idealizar juntamente com seu colega David Mizzel um 

manual virtual de montagem do Airbus que transmitiria de forma facilitada informações 

aos mecânicos e que ainda possibilitaria o uso das duas mãos no trabalho. (SIMÕES, 

2016) 

Louis Rosenberg, em 1992, no Laboratório de pesquisas da força área dos 

Estados Unidos (AFRL) desenvolve o Virtual Fextures, o primeiro sistema virtual com 

tecnologias de realidade aumentada totalmente imersivo. O participante usava uma 

espécie de capacete e um exoesqueleto acoplado aos braços e era capaz de 

movimentar os braços dos robôs conforme se movia. O uso dos robôs para a 

experiência se fez necessário graças a lentidão dos gráficos 3D na década de 90. 

(NORMAN, 1992) 

Nesta mesma década existem incontáveis registros em filmes, TV e outras 

áreas do uso de tecnologia de realidade virtual e aumentada, mas a grande inovação 

ocorreu em 1999, quando Hirokazu Kato lança o primeiro programa desenvolvedor de 

realidade aumentada, o ARToolkit. Esse software de desenvolvimento de aplicações 

de realidade aumentada constitui-se em uma biblioteca em C/C+ gratuita, popular e 

de código livre que permite aos mais diversos usuários gerar aplicações em AR. 

Nos anos que se seguem até os dias atuais, a realidade virtual esteve presente 

em videogames, filmes, telejornais, transmissão esportiva e até mesmo na moeda, 

com a criação dos Bitcoins. Entretanto a realidade aumentada ganha maior projeção 

em 2016 com o surgimento e sucesso do jogo Pokémon GO. Os smartphones foram 

o meio pelo qual o jogo se popularizou e aproximou as pessoas comuns a um universo 

cada vez mais explorado e promissor, nos dias de hoje presente em diversos campos 

de estudo e atuação. 

 

 REALIDADE VIRTUAL  

 

O ambiente virtual muitas vezes é tido pelas pessoas como um ambiente que se 

opõe a realidade. O que é considerado real é apenas aquilo que pode ser palpável, 

tangível, mas através da leitura de alguns textos de Pierre Lévy no livro “O que é 

virtual?” adquirem-se elementos para compreender que o processo de virtualização 
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ocorre há muito tempo com a comunicação oral e escrita de emoções, pensamentos 

e tudo aquilo que se pode expressar e se interpretar a partir da leitura. 

Desde suas origens mesopotâmicas, o texto é um objeto virtual, abstrato, 
independente de um suporte específico. Essa entidade virtual atualiza-se em 
múltiplas versões, traduções, edições, exemplares e cópias. Ao interpretar, 
ao dar sentido ao texto aqui e agora, o leitor leva adiante essa cascata de 
atualizações.  
[...] O aparecimento da escrita acelerou um processo de artificialização, de 
exteriorização e de virtualização da memória que certamente começou com 
a hominização. [...] Virtualizante, a escrita dessincroniza e deslocaliza. Ela fez 
surgir um dispositivo de comunicação no qual as mensagens muito 
freqüentemente estão separadas no tempo e no espaço de sua fonte de 
emissão.(LÉVY, 1996. p.19-21) 

 

 A ideia proposta por Lévy permite uma ressignificação do conceito acerca do 

que é virtual, considerado pelo senso comum como algo irreal, mas a partir dessa 

análise clarificante compreende-se que o processo de virtualização é muito mais 

comum e está presente em uma simples leitura textual. Pode-se até utilizar exemplos 

dentro da própria química para entender esse processo. Ao descrever o modelo 

atômico concebido, por exemplo, por Rutherford, tendo como partida seus registros 

escritos, constrói-se um modelo baseado nas interpretações do texto. Essa 

representação é replicada além de espaço e tempo conforme é propagada em livros 

didáticos e em salas de aula no mundo todo. Por não ser possível ver ou tocar, o 

átomo constitui-se algo virtual? Com certeza não, o átomo é real e a sua existência e 

propriedades conseguem explicar até hoje o comportamento dos materiais. Essa 

analogia permite refletir sobre o sentido que a palavra virtual está associada por 

grande parte das pessoas. 

 O termo realidade virtual foi proposto pelo fundador da VPL Research Inc (VPL 

– do inglês, “Linguagens de programação virtual”), o cientista da computação, Jaron 

Lanier, embora a expressão realidade artificial já tivesse sido anteriormente usada em 

1970 por Myron Krueger. 

A realidade Virtual (RV) é um ambiente 3D gerado por computador com cenas 

e objetos simulados e o usuário imerso nessa realidade em tempo real é capaz de 

experimentar sensações a partir dos efeitos visuais, auditivos e até táteis, conforme 

ilustra a figura 31. 
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Figura 31: Um casal em uma cena de desenho animado 

 

        Fonte: Pixabay12 

 

Segundo (RODRIGUES e RODRIGUES, 2013), realidade virtual (VR) é o uso 

de alta tecnologia para convencer o usuário de que ele se encontra em outra realidade, 

provocando o seu envolvimento por completo, conforme demonstra a figura 32. 

Figura 32: O homem de óculos de realidade virtual. 

 

                                Fonte: Freepik 13 

 

 
12 https://pixabay.com/pt/photos/poster-fantasia-desenhos-animados-1663612/ 
13https://br.freepik.com/fotos-gratis/o-homem-de-oculos-de-realidade-virtual_9441741. htm#page=1 
&query=realidade%20virtual&position=0 
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Segundo (KIRNER e PINHO, 1997) a proposta desta tecnologia é promover a 

imersão, “o usuário não estará mais em frente ao monitor, mas sim, sentir-se-á dentro 

da interface”. Ele ainda complementa que “com dispositivos especiais, a Realidade 

Virtual busca captar os movimentos do corpo do usuário (em geral braços, pernas, 

cabeça e olhos) e, a partir destes dados, realizar a interação homem-máquina”. 

A palavra imersiva comumente aparece atrelada à definição de realidade 

virtual, seu significado está relacionado ao fato de que o usuário pode sentir-se como 

parte do mundo virtual e ser capaz de interagir com objetos que respondem aos seus 

estímulos. Para isso são necessários dispositivos como óculos estereoscópicos 

(headsets), luvas digitais, capacetes de imersão ou caverna digital (CAVE). Esses 

dispositivos isolam o usuário do mundo físico e transportam- o para um mundo virtual. 

Kirner, Tori e Siscoutto (2006, p.149) podem elucidar seu mecanismo de ação: 

 

Um ambiente virtual imersivo é um cenário tridimensional dinâmico 
armazenado em computador e exibido através de técnicas de computação 
gráfica, em tempo real, de tal forma que faça o usuário acreditar que está 
imerso neste ambiente. 

 
 A figura 33, sugere essa imersão, com um mergulho simulado é possível sentir 

o toque da água, interagir com o mundo marinho de forma virtual, mas com sensações 

reais. Assim como a figura 34 pode-se simular um passeio de moto sem sair do lugar. 

Porém a RV pode ser não-imersiva, utilizando um monitor vários usuários podem 

interagir com ajuda de outros periféricos como teclado, mouse e manipular o ambiente 

virtual. Segundo Kirner, Tori e Siscoutto (2006 p.8): 

A realidade virtual é categorizada como não-imersiva, quando o usuário é 

transportado parcialmente ao mundo virtual, através de uma janela (monitor 

ou projeção, por exemplo), mas continua a sentir-se predominantemente no 
mundo real.  
 

Esse tipo de interação se tornou muito comum e relevante graças ao 

distanciamento social requerido pela pandemia causada pela COVID-19. Tanto 

ambientes escolares quanto empresariais passaram a fazer uso das 

videoconferências frequentemente como meio de comunicação, embora os 

programas comumente utilizados nas videochamadas utilizem parcialmente o 

potencial da RV. Jaron Lanier, um dos pais da realidade virtual, responsável pela 

implementação do “Modo Juntos do Teams” explica: 

[...] a plataforma de comunicação e colaboração remota da Microsoft (que, 
naturalmente, viu sua demanda explodir durante a quarentena). A ferramenta 
usa a ciência por trás da realidade virtual para criar um ambiente digital 

https://olhardigital.com.br/noticia/uso-do-microsoft-teams-se-multiplicou-em-quatro-vezes-desde-marco/100949
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compartilhado no qual o nosso cérebro se sinta mais relaxado, diminuindo a 
fadiga causada por inúmeras reuniões online. Modo Juntos do Teams, a 
plataforma de comunicação e colaboração remota da Microsoft (que, 
naturalmente, viu sua demanda explodir durante a quarentena). A ferramenta 
usa a ciência por trás da realidade virtual para criar um ambiente digital 
compartilhado no qual o nosso cérebro se sinta mais relaxado, diminuindo a 
fadiga causada por inúmeras reuniões online. (MOTA, 2020) 
 

Figura 33: Mergulho virtual 

 
        Fonte: Pexels14                                        

Figura 34: Simulação de passeio 

                                               Fonte: Pexels15             

 
14 https://www.pexels.com/pt-br/foto/3d-adulto-divertimento-entretenimento-6498965/ 
15 https://www.pexels.com/pt-br/foto/3d-adulto-diversao-divertimento-6498962/ 

https://olhardigital.com.br/noticia/teams-colocara-todos-os-participantes-de-uma-reuniao-em-sala-virtual/103250
https://olhardigital.com.br/noticia/uso-do-microsoft-teams-se-multiplicou-em-quatro-vezes-desde-marco/100949
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Uma experiência de RV não imersiva por exemplo foi proposta pelo site do 

museu Casa de Portinari, <https://www.museucasadeportinari.org.br/TOUR-

VIRTUAL/ > onde é possível conhecer o museu utilizando apenas o computador e o 

mouse. 

Apesar da convicção erroneamente desenvolvida de que a RV está ligada 

apenas aos videogames, seu uso cresceu muito em diversos setores. Em 

consequência da pandemia iniciada em 2020 a oferta de aplicativos que fazem uso 

dessa tecnologia aumentou. Torcedores virtuais no estádio de futebol, tours virtuais 

em museus. Os usuários podem se aventurar em qualquer lugar do mundo através de 

visitações 3D. Apesar de não trazer o lucro imediatamente ao setor, é possível 

planejar uma viagem . O site UOL em uma matéria recente, “Erdt, que dirige um grupo 

de usuários de RV no Facebook, disse que existem "ótimas experiências de viagem 

em realidade virtual, que podem ser muito realistas".” (UOL, 2021). 

Outro mercado onde a RV tem sido explorada é o imobiliário. Através de visitas 

virtuais é possível caminhar dentro do imóvel e conhecer profundamente cada detalhe, 

mudar cores de parede, piso, trocar móveis otimizando o tempo do investidor. 

Também é possível para um psicólogo realizar tratamento de fobias em 

pacientes com auxílio da RV. Empresas oferecerem treinamento protegendo a 

integridade física dos indivíduos dentro de um ambiente virtual, entre outras 

aplicações. É esperado um grande crescimento da RV nos próximos anos tendo em 

vista o aumento de interesse e investimentos na RV acelerado pela pandemia e a 

busca por aprimoramento na oferta de produtos e serviços, embora os equipamentos 

necessários para utilização da RV tenham relativamente um alto custo para o usuário. 

 

 REALIDADE AUMENTADA 

 

A realidade aumentada pode ser definida como a sobreposição de objetos 

virtuais em um ambiente real. Kirner, Tori e Siscoutto (op. cit., p.22) estabelecem um 

comparativo que permite diferenciar a realidade virtual da realidade aumentada: 

 

Diferentemente da realidade virtual, que transporta o usuário para o ambiente 
virtual, a realidade aumentada mantém o usuário no seu ambiente físico e 
transporta o ambiente virtual para o espaço do usuário, permitindo a interação 
com o mundo virtual, de maneira mais natural e sem necessidade de 
treinamento ou adaptação. Novas interfaces multimodais estão sendo 
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desenvolvidas para facilitar a manipulação de objetos virtuais no espaço do 
usuário, usando as mãos ou dispositivos mais simples de interação. 

 

O que torna especial o uso da RA é o sucesso ao permitir que o usuário 

visualize e manipule objetos que se encontravam restritos apenas à sua imaginação. 

As ilustrações de um livro podem sair das páginas e ganhar movimento através da 

RA. Uma vantagem da RA que pode ser destacada frente à RV é a possibilidade de 

dispensar o uso de equipamentos específicos para sua execução, sendo necessário 

apenas o uso de smartphones, um dispositivo já adquirido pela maioria dos usuários, 

portanto uma tecnologia mais acessível. Pode-se citar como um aplicativo 

amplamente acessado e que emprega o uso da RA o Google maps, através dele é 

possível visualizar um endereço e sua paisagem em 3D. A realidade aumentada está 

presente em filtros de aplicativos como o Snapchat, Instagram, FaceApp etc. (Figura 

35). 

Figura 35: Filtro que simula a imagem na juventude deste homem 

 

    Fonte: Pixabay16 

 

2.5.1 Tipos de realidade aumentada para dispositivos móveis 

 

Com uso de marcadores 

 

A realidade aumentada pode ser baseada na detecção de marcadores (marker-

based), também chamado de target, do inglês, alvo. Nos dias atuais não é incomum 

 
16 https://pixabay.com/pt/photos/juventude-idade-smartphone-face-2212762/ 
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se encontrar cartazes, produtos, serviços bancários que utilizam marcadores do tipo 

QRcode. A leitura desses códigos com a câmera do celular direciona o usuário para 

um link específico que permite acessar um texto, vídeo, realizar alguma transação ou 

pode ainda ter imagens pré-estabelecidas que serão projetadas pelo celular sobre os 

marcadores. Embora o marcador não se restrinja apenas ao QRcode, o 

desenvolvedor pode utilizar qualquer imagem desde que esteja de acordo com a 

qualidade exigida pelo programa SDK. Os marcadores devem ser fornecidos para que 

a leitura seja realizada. 

 

Com uso de localização 

 

Esse modelo dispensa o uso de marcadores e é usada a posição detectada por 

GPS, bússola digital, medidor de velocidade ou acelerômetro disponíveis no aparelho 

celular para fornecer dados com base na localização. A vantagem é que o uso desse 

tipo de aplicativo não requer marcadores físicos. Esse tipo de RA é utilizado pelo 

ARGoogle, que se tornou tendência em 2019. Ao pesquisar no Google a imagem de 

um animal 3D é possível vê-lo dentro da sua casa, por exemplo, conforme a figura 36. 

Figura 36: Imagem de um urso panda na sala de casa 

 

  Fonte: Elaborado pela autora. 
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Aos poucos a RA vem sendo inserida na vida do usuário de celular e cresce o 

número de empresas que têm investido nessa tecnologia nos últimos anos. De acordo 

com o site Sumus17 “O mercado global de VR e AR movimentou US$ 11,35 bilhões 

em 2017 e estima-se atingir espantosos US$ 571,42 bilhões em 2025, com uma taxa 

de crescimento anual composta (CAGR) de 63,3% de 2018 a 2025.”, pode-se esperar 

uma expansão dessa tecnologia e um maior número de recursos associados a ela. 

 

 REALIDADE AUMENTADA NA EDUCAÇÃO 

 

O uso da RA na educação embora tenha crescido no Brasil seu avanço é muito 

lento, pode-se considerá-la uma tecnologia relativamente recente, que se encontra 

em desenvolvimento com grande potencial e muitos desafios a serem vencidos (TORI, 

2010, p.157) 

O desenvolvimento de aplicativos ainda está muito restrito aos profissionais da 

computação, os trabalhos disponíveis que trazem esse tema como discussão na sua 

grande maioria são desse ramo. Vale ainda ressaltar que os sistemas de comércio e 

negócios buscam por inovações para tornarem-se competitivos e contratam empresas 

especializadas no desenvolvimento de RA, que oferecem um serviço de custo 

elevado. Dessa forma a inserção da realidade aumentada na educação é muito lenta, 

já que faltam investimentos e interesse de estudo dos professores especialistas nessa 

área. Esse dado é apontado como um fato a ser considerado para que o uso da RA 

na educação seja ampliado por Lopes et al. (2019) “Como barreira, sobressai a 

dificuldade no desenvolvimento das atividades utilizando RA, por parte dos 

professores”. É cabível enfatizar que essa dificuldade não se constitui apenas falta de 

conhecimento por parte dos docentes, mas relaciona-se inclusive à falta de tempo, já 

que devido à má remuneração, os professores se veem obrigados a cumprir jornadas 

que extrapolam as oito horas diárias em diversas unidades escolares. Considerando 

ainda as atividades extraclasse inerentes à função do professor que é desempenhada 

por ele em seu domicílio, como preparação de tarefas, correção de atividades, 

preparação de aula, não lhe resta tempo para aprimorar conhecimentos e se aplicar 

no desenvolvimento de jogos e aplicativos, que requerem um grande empenho e 

disponibilidade de tempo. 

 
17 https://sumus.com.br/realidade-virtual-sua-empresa-esta-pronta/ 
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Por outro lado, nota-se que gradativamente os recursos disponíveis na internet 

estão sendo cada vez mais requisitados dentro do ambiente escolar da educação 

básica. Não é incomum o uso de sugestões de vídeos do Youtube nos materiais 

didáticos e observa-se que é disponibilizado o endereço do link que na maioria das 

vezes contém muitos caracteres. Esse tipo de inconveniente em digitar o texto do link 

no navegador da web poderia ser facilmente resolvido, se além do endereço do link 

houvesse um marcador QRcode para acesso ao vídeo, conforme sugere a figura 37, 

em que o seu uso é aplicado para acessar uma videoaula para estudo do conteúdo 

abordado na lista de exercícios. Uma solução prática que não exige muito 

conhecimento para executá-la. 

 

Figura 37: Atividade avaliativa para aluno durante a pandemia 

 

                                              Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O uso da RA pode contribuir muito com a educação, por exemplo, uma imagem 

estática em um material didático pode adquirir movimento e interatividade através da 

RA. Essa ilustração em perfeito funcionamento diante do olhar do estudante, diminui 

o grau de abstração e aproxima-o de modelos científicos, que muitas vezes estavam 

restritos apenas à imaginação. Segundo Tori (2010, p. 157) 
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A RA abre inúmeras possibilidades de aplicação, como os jogos que unem a 
flexibilidade proporcionada pelo computador a liberdade de movimentos dos 
espaços reais, ou como as ferramentas educacionais que projetam imagens 
sobre os objetos ou sobre o próprio corpo humano, simulando um raio X 
virtual. 

 

 A escolha da produção e do uso de ferramentas digitais nesse estudo é 

justificada pela “independência de localização”, “independência de tempo” e “conteúdo 

significativo” citada por (LAW e SO, 2010), entende-se que a aprendizagem continua 

ocorrendo mesmo fora da sala de aula e ainda permite aos alunos a colaboração na 

criação de ambientes de aprendizagem que podem ser compartilhadas com seus 

pares, mesmo aqueles que não participaram do processo de estudo e são capazes 

de externar suas descobertas através do uso da tecnologia móvel.  

Não podemos ignorar que a atual geração passa grande parte do cotidiano em 

contato com as tecnologias, conforme cita Bortolazzo (2012, p. 7):  

[...] são despertados pelo alarme de um telefone celular e já aproveitam para 
no mesmo aparelho verificar a temperatura da rua, antes mesmo de sair da 
cama. Vão para a escola ou para o trabalho escutando suas músicas 
favoritas – atividade que pode durar o dia inteiro – e passam a maior parte 
do tempo operando com as tecnologias digitais. E finalmente chegam em 
casa para descansar. Onde? Na Internet. 

 

Estamos vivendo um momento único da história em relação às TDIC, pois a atual 

geração de pais e professores é a última geração que nasceu em um mundo sem a 

influência da Internet (BARROS, 2013). Ter conhecimento desse fato, deve motivar 

os educadores e os sistemas educacionais a repensar e inovar as práticas 

educacionais, para adaptarem-se às novas formas de pesquisa e aprendizagem. A 

escola está sendo pressionada por mudanças, assim como acontece com outras 

organizações (MORAN, 2007). 

Segundo Soares e Nascimento (2012, p.175) 

 
Para a inclusão dessas tecnologias na educação, de forma positiva, é 
necessária a união de multifatores, dentre os quais, pode-se destacar como 
mais importantes: o domínio do professor sobre as tecnologias existentes e 
sua utilização na prática, e isso passa, necessariamente, por uma boa 
formação acadêmica; que a escola seja dotada de uma boa estrutura física e 
material, que possibilite a utilização dessas tecnologias durante as aulas; que 
os governos invistam em capacitação, para que o professor possa atualizar-
se frente às mudanças e aos avanços tecnológicos; que o professor se 
mantenha motivado para aprender e inovar em sua prática pedagógica; que 
os currículos escolares possam integrar a utilização das novas tecnologias 
aos blocos de conteúdo das diversas disciplinas; dentre outros. 

 

Segundo Juan Ignacio Pozo (2004), as tecnologias estão possibilitando novas 

formas de distribuir socialmente o conhecimento, que estamos apenas começando a 
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vislumbrar, mas que seguramente tornam necessárias novas formas de alfabetização 

(literária, gráfica, informática, científica etc.). Entretanto, as discussões sobre essas 

tecnologias como parte do processo de aprofundamento nas mudanças da sociedade 

e seus impactos educacionais ainda não tem recebido a devida atenção (UNESCO, 

2010). 

 Libâneo (2011), pondera que a escola precisa  

[...] deixar de ser meramente uma agência transmissora de informação e 

transformar-se num lugar de análises críticas e produção da informação, 

onde o conhecimento possibilita a atribuição de significado à informação. 
[...] Trata-se, assim, de capacitar os alunos a selecionar informações, mas, 
principalmente, a internalizar instrumentos cognitivos (saber pensar de 
modo reflexivo) para acender ao conhecimento. [...] Por isso, é necessário 
que proporcione não só o domínio de linguagens para busca de informação, 

mas também para a criação da informação. Ou seja, a escola precisa 

articular sua capacidade de receber e interpretar informação como a de 
produzi-la, a partir do aluno como sujeito do seu próprio conhecimento.  

 

 A inserção das TDICs na educação pode ser uma importante ferramenta para 

a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, como acesso ao conhecimento, 

criação de novos ambientes de aprendizagem. O emprego das TDICs em sala de aula 

é um passo importante para oportunizar o acesso à dois mundos: o analógico e o 

digital, este último, muito presente no cotidiano dos estudantes quando estão fora da 

escola, onde o alcance da tecnologia é mais abrangente e perceptível. 

Segundo MILGRAM e KISHINO (1994), a Realidade Aumentada (RA) busca 

gerar um cenário amplificado por informações adicionais, composto por uma 

combinação de uma cena real e uma cena virtual gerada pelo computador ou 

dispositivo móvel, podemos dizer que é uma tecnologia que permite misturar o mundo 

virtual com o real, possibilitando maior interação com objetos que só estão limitados 

à nossa imaginação, facilitando e abrindo uma nova dimensão na maneira de como 

nós executamos tarefas. 
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3 METODOLOGIA 
 

O processo de elaboração do aplicativo IsomeriAR, iniciou-se com a pesquisa 

sobre os softwares disponíveis no mercado que permitem a geração de realidade 

aumentada. Após a escolha do software, Unity3D, foi momento de conhecer seu 

funcionamento e recursos.  

O passo seguinte para o desenvolvimento do aplicativo foi o reconhecimento 

das inúmeras aplicações e possibilidades do Unity. Em seguida, o programa foi 

instalado no computador e iniciou-se um estudo do seu ambiente de trabalho e a 

exploração do emprego das funções que iriam permitir o desenvolvimento do 

IsomeriAR. Após diversos tutoriais e leituras de manuais fizeram-se conhecidas o uso 

das principais ferramentas para a produção de realidade aumentada. A dificuldade do 

programa relaciona-se a linguagem do ambiente de trabalho, na língua inglesa e com 

termos técnicos da programação e design gráfico, o que dificulta o usuário iniciante, 

além de utilizar comandos bem diferentes dos programas que a maioria dos usuários 

estão habituados. O novo ambiente foi uma descoberta, e foram produzidos os 

primeiros marcadores com realidade aumentada, utilizando modelos em 3D 

disponíveis na própria Asset (biblioteca de objetos 3D) do aplicativo e para isso, além 

do Unity, foi necessário outro aplicativo do tipo SDK, Software Development Kit, em 

português, Conjunto de Desenvolvimento de Programas, que possibilita aos 

programadores a criação de novas aplicações ou a adição de funcionalidades a 

produtos digitais desenvolvidos para plataformas específicas, como sistemas 

operacionais mobile (Android ou iOS) ou videogames.  

 

 PROGRAMAS PARA O DESENVOLVER O APLICATIVO 

 

3.1.1 Apresentação do Unity 

 

O Unity, também conhecido como Unity3D ou UnityEngine, criado pela Unity 

Technologies é uma plataforma de desenvolvimento em tempo real, do gênero motor 

de jogo (game engine), utilizada em diferentes setores, como industriais, comerciais e 

até entretenimento, devido aos inúmeros recursos que são oferecidos na criação de 

ambientes virtuais e o vasto público que atinge, desde desenvolvedores profissionais 
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aos iniciantes, graças ao amplo banco de informações disponíveis na internet através 

de vídeos e bibliotecas disponíveis no próprio site do programa, como a abrangência 

dos produtos desenvolvidos no ambiente do Unity que funcionam nas principais 

plataformas nativas de celulares, consoles e computadores, como Java / Android, 

Objective C / iOS ou Windows Win32 / UWP.  

Segundo o site do game engine o programa pode ser utilizado na criação e 

desenvolvimento de jogos, conforme ilustram as figuras a seguir.  

 

Figura 38: Imagem do jogo desenvolvido na Unity pela Ubisoft 

 

    Fonte: Página da Unity18 

 

O jogo Assassin’s Creed, figura 38, foi desenvolvido na Unity para os principais 

consoles de videogame do mercado, como XBOX, PlayStation 3 e 4 e sistemas 

operacionais como Microsoft Windows, IOS, Android, entre outros. Mas a plataforma 

permite ainda o desenvolvimento de jogos por usuários amadores e sem fins 

lucrativos. Abaixo ilustramos, figura 39, o ambiente da Unity para criação de jogos. 

O game engine vai além do desenvolvimento de jogos e tem permitido o avanço 

e criação de soluções para diversos segmentos, como nos setores Automotivo, de 

transporte e de fabricação, para a visualização imersiva e interativa de produtos 3D. 

Na produção de filmes, animação e indústria cinematográfica tem sido utilizado desde 

 
18 Disponível em: <https://producaodejogos.com/unity/> .Acesso em 20 de mar de 2021. 
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produtores independentes a produtoras de mídia globais: “os estúdios no mundo todo 

estão aproveitando o poder da renderização em tempo real para acelerar a produção, 

reduzir os obstáculos do fluxo de trabalho e aumentar a criatividade com o Unity” 

(Unity,2020).  

Figura 39: Ambiente de criação de jogos do Game Engine. 

 

                  Fonte: Site Universo profissional: Guia Completo para iniciantes na Game Engine 19 

 

O programa possibilita a execução de modificações ao personagem e à cena, 

conforme ilustra a figura 40. 

 

 
19 Disponível em: < http://www.universoprofissional.com.br/blog/game-design/unity-guia-iniciantes-

game-engine/>.Acesso em 20 de mar de 2021. 
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Figura 40: Unity na iluminação e composição de um filme de animação 

  

               Fonte: Página da Unity20 

 

Nas áreas da construção como Arquitetura e Engenharia é possível criar 

experiências inovadoras, imersivas e interativas para VR (Realidade Virtual) e AR, 

figuras 41 e 42, que reduzem custos e otimizam o fluxo de trabalho (UNITY, 2021).  

Figura 41: Utilização de AR com o Unity Reflect, na construção. 

 

           Fonte: Site da Unity21 

 

 
20  Disponível em<https://unity.com/pt/solutions/film-animation-cinematics>. Acesso em 20 de mar de 

2021  

21 Disponível em <https://unity.com/case-study/shop-architects> . Acesso em 20 de mar de 2021. 
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Figura 42: Utilização de AR na engenharia civil. 

 

           Fonte: Site da Unity22 

Além da aplicação da AR na construção civil, encontram-se aplicações em 

outros ramos na engenharia, como na acústica, onde as animações simulam a 

trajetória das ondas sonoras nos ambientes, a simulação pode ser vista na figura 43. 

 

Figura 43: Animação que simula a trajetória do som num local. 

 

            Fonte: Site da Unity23 

 
22 Disponível em <https://unity.com/case-study/shop-architects> . Acesso em 20 de mar de 2021. 
23 Disponível em <https://unity.com/case-study/shop-architects> . Acesso em 20 de mar de 2021. 
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Destaca-se a sua aplicação na área da educação, tanto na formação básica 

quanto no ensino superior como ferramenta facilitadora da aprendizagem, como 

podemos ver na figura 44 que apresenta um ambiente imersivo de aprendizagem, no 

qual é possível interagir com os objetos virtuais com o auxílio de óculos de realidade 

virtual. 

 

Figura 44: Criação imersiva para sala de aula 

 

                   Fonte: Site da Unity24 

 

Podemos citar outros ambientes de aprendizagem de laboratórios virtuais, 

como o Labster (Figuras 45 e 46), onde o estudante interage com o ambiente virtual 

através do celular ou computador permitindo a simulação de experimentos de ciências 

e o aprendizado pode ocorrer em qualquer lugar, sem os perigos da manipulação dos 

reagentes químicos ou as limitações da visão humana que podem ser superadas com 

a simulação do ambiente microscópio.  

 
24 Disponível em: <https://unity.com/solutions/edtech> . Acesso em 20 de mar de 2021. 
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Figura 45: Labster - Laboratório virtual de simulação 

 

          Fonte: Site da Unity25 

Figura 46: Estudantes fazendo uso do aplicativo Labster 

 

Fonte: Site da Unity26 

 

Contudo, esse tipo de simulação é limitado pela programação do seu criador 

e poderá ser mais fiel à realidade conforme as possibilidades de acertos, erros, 

aproximações e consideração das variáveis que são inseridas na elaboração do 

programa. O fato citado não minimiza a relevância do uso desse tipo de aplicação 

 
25 Disponível em: <https://unity.com/solutions/edtech> . Acesso em 20 de mar de 2021. 
26 Disponível em: <https://unity.com/solutions/edtech> . Acesso em 20 de mar de 2021. 
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tecnológica na educação. De acordo com o anunciante e desenvolvedor (LABSTER, 

2021), que possui o mesmo nome do aplicativo de simulação laboratorial: 

 

Labster é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de simulações de 
laboratório avançadas totalmente interativas baseadas em algoritmos 
matemáticos que suportam investigações abertas. Combinamos isso com 
elementos de gamificação, como um universo 3D imersivo, narração de 
histórias e um sistema de pontuação que estimula a curiosidade natural dos 
alunos e destaca a conexão entre a ciência e o mundo real. Os laboratórios 
estão sendo usados pela California State University, Harvard, Gwinnett 
Technical College, MIT, Exeter University, University of New Haven, Stanford, 
University of New England, Trinity College, University of Hong Kong e 
Berkeley, entre outros internacionais. 
O objetivo do Labster é tornar o ensino de ciências acessível a qualquer aluno 
com conexão à Internet e um laptop. Nossa visão é ajudar os professores a 
educar e capacitar a próxima geração de cientistas para mudar o mundo e 
resolver os desafios globais. 

 

A realidade aumentada e ou virtual através da Unity tem sido aplicada no 

ensino superior, como em cursos de medicina, proporcionando a simulação e 

treinamento de procedimentos e intervenções cirúrgicas ao estudante de medicina, 

figura 47, além de muitas descobertas. 

Figura 47: Treinamento médico de última geração com CAE Healthcare 

 

              Fonte: Site da Unity27 

No site que comercializa o aplicativo médico é possível ver diversas 

funcionalidades da AR e VR, como por exemplo no treinamento de médicos para 

identificar pacientes com Covid-19 a partir das imagens pulmonares e cardíacas 

obtidas por Ultrassonografia, conforme a figura 48: 

 
27 Disponível em: <https://unity.com/solutions/edtech> . Acesso em 20 de mar de 2021. 
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Figura 48: Imagem de Ultrassom e a sua interpretação com o auxílio da RV 

 

            Fonte: Site de divulgação do aplicativo28 

 

3.1.2 SDK 

 

A escolha do SDK depende do sistema operacional que o desenvolvedor deseja 

criar o aplicativo, além de considerar custos, reconhecimento de imagem e suporte de 

rastreamento, e neste caso poder ser habilitado no Unity, programa escolhido para o 

desenvolvimento do projeto. São diversos aplicativos disponíveis no mercado, através 

da tabela 2 foi estabelecido um comparativo entre os mais utilizados e a abrangência 

das plataformas, bem como o custo. 

 
28 Disponível em: <https://caehealthcare.com/ultrasound-simulation/vimedix/> . Acesso em 20 de mar de 
2021. 
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Tabela 2 - Características do Programas SDK 

 

Tabela 2: Elaborado pela autora 

 

A partir da análise do comparativo entre os programas SDK disponíveis no 

mercado e o que se pretende fazer neste trabalho, observa-se que apenas o Vuforia, 

ARCore e ARkit suportam o aplicativo Unity, logo os demais tiveram o uso descartado. 

Levando em consideração a diversidade de plataformas suportadas, um maior número 

de tutorais disponíveis na internet e que ter conhecimentos de programação não é um 

pré-requisito para construção do aplicativo deste trabalho optou-se pelo SDK Vuforia, 

que será apresentado a seguir. 

 

3.1.3 Vuforia 

 

O Vuforia Engine é a plataforma mais amplamente usada para o desenvolvimento 

de AR, com suporte para os principais telefones, tablets e óculos. Os desenvolvedores 

podem adicionar facilmente funcionalidades avançadas de visão computacional aos 

aplicativos Android, iOS e UWP, para criar experiências de RA que interagem de forma 

realista com objetos e o ambiente. (VUFORIA, 2021) 

O Vulforia pode ser instalado no Unity e funciona como um software SDK, em 

inglês significa Software Development Kit, em português, conjunto de desenvolvimento 

de programas, que possibilita aos programadores a criação de novas aplicações ou a 
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adição de funcionalidades a produtos digitais desenvolvidos para plataformas 

específicas, como sistemas operacionais mobile (Android ou iOS) ou videogames.  

Na prática o Vuforia se utiliza de visão computacional para reconhecer e 

rastrear imagens planas e objetos 3D em tempo real. A partir da identificação do 

marcador, os objetos em 3D ou mídias são visualizados através da câmera de um 

dispositivo móvel entre os objetos do mundo real. O Vuforia reconhece diversos 

objetos incluindo caixas, cilindros e brinquedos, além de imagens. 

Neste trabalho optou-se pelo uso de marcadores QRcode devido à facilidade 

na sua geração e leitura pelo aplicativo. Poderia ser utilizado a fórmula molecular dos 

compostos, mas para criar um marcador que o Vuforia classifique como adequado é 

necessário que haja a inserção de muitos objetos em preto e branco e, em se tratando 

de compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, o emprego destas 

fórmulas como marcadores, gera confusões na execução do aplicativo, devido aos 

marcadores ineficientes por possuírem poucos pontos de identificação (figura 49 (a) e 

(b)),quando comparados ao QRcode (figura 49 (c)), levando o programa à uma leitura 

equivocada. 

Figura 49: Imagem dos pontos detectados nos marcadores 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

(c)

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.1.4 Marcador QRcode 

 

Os hiperlinks (link para uma publicação que pode ser um texto, uma imagem, 

um vídeo, programa etc.) são o nível mais básico do RA, e os códigos de resposta 

rápida (QR) estão incluídos neste grupo. Os códigos de QR são marcadores de RA 

em duas dimensões e permitem que o usuário possa visualizar através de uma 
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câmera de dispositivo móvel uma informação de maneira direta e interativa. Este 

sistema é vantajoso, permitindo o armazenamento de grande quantidade de 

informação e de uma variedade de conteúdo (links, textos, vídeos, áudios etc.). A 

criação e uso dos códigos QR não são complexos, são livres de licença e podem ser 

gerados livremente na Internet. São passíveis de modificação, permitindo alteração 

nas informações contidas no código ao longo do processo.  

O QR Code é um símbolo bidimensional (2D), figura 50, criado em 1994 pela 

empresa Japonesa Denso-Wave, uma subsidiária da Toyota, com o principal objetivo 

de ser um código rapidamente interpretado pelos equipamentos de leitura, para 

aplicação no processo de catalogação dos componentes dos automóveis. (LIAO e 

LEE, 2010). O QR Code pode conter informação tanto na vertical como na horizontal, 

daí o termo bidimensional. Devido a esta característica os códigos QR possibilitam 

armazenar centenas de vezes mais dados que os tradicionais códigos de barras 

(figura 51). 

Figura 50: Marcador QR Code  

 
 
 
 

 
          Fonte: Elaborado pela autora 
 

Figura 51: Códigos de barras 

            Fonte: Elaborado pela autora 

 

Atualmente marcadores do tipo QRcode têm sido encontrados nos mais 

diferentes locais (figura 52), desde transações financeiras, acesso à links e 

autenticação de aplicativos como WhatsApp web etc. Esta popularização tem 

permitido que muitas pessoas estejam começando a se familiarizar com eles. A 

câmera dos dispositivos móveis mais modernos é capaz de ler o QRcode, o qual será 

decodificado pelo sistema e o usuário será direcionado ao link, aplicativo etc. Caso a 

leitura não ocorra automaticamente ao abrir a câmera, é possível instalar aplicativos 

que executam a leitura do código.  
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Figura 52: Acesso às informações a partir de um QRcode 

 

Fonte: Pexels29 

3.1.5 Jmol 

 
O Jmol é um visualizador de moléculas em 3D, do tipo open source, do inglês 

código aberto, utilizado principalmente na geração de compostos da Química 

Orgânica e da Bioquímica por estudantes, educadores e pesquisadores em Química. 

Utiliza linguagem Java e está disponível para diferentes plataformas Windows, MaC 

OS X, Linux e Unix. E pode ainda ser acessado e utilizado de forma on-line através 

dos principais navegadores. 

As moléculas geradas podem ser exibidas em diferentes formatos, como é 

possível ver nas figuras, bola e bastão (figura 53), bastão (figura 54), esferas (figura 

55) etc. Permite a rotação, ampliação e redução da imagem 

 
29 https://www.pexels.com/pt-br/foto/caixa-bau-arca-embalagem-7289717 
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Figura 53: Estrutura química do paracetamol, com a representação dos átomos 
como esferas e as ligações 

 
     Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 54: Estrutura química do paracetamol representado em forma de bastão 

 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 55: Estrutura química do parecetamol, com os átomos representados como 
esfera 
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     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.1.6 Blender 

 

O Blender, também conhecido como Blender 3D é um pacote de criação 3D 

gratuito e de código aberto, utilizado para modelagem, texturização, animação, 

simulação, renderização, composição e edição de vídeo. 

A modelagem é uma arte muito usada na computação e design gráficos para 

criar objetos, animais, pessoas em 3D, a partir de formas sólidas como cubos, esferas, 

cilindros, que podem ser aplicados em diversos ramos, tais como: engenharia, 

arquitetura, animação, desenho industrial entre outros. A seguir as imagens (figura 

56) demonstram a modelagem de uma caneca a partir de um cilindro. Esse exemplo 

é simples, mas os recursos são inúmeros e as possibilidades imensas. 

 

Figura 56: Sequência de passos modelagem de uma caneca no Blender 

Passo 1 Passo 2 

Passo 3 Passo 4 
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Passo 5 Passo 6 

Passo 7 Passo 8 

Passo 9 Passo 10 
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Passo 11 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A texturização, após a modelagem é a aplicação de texturas (Figura 36) para 

aproximar os objetos da imagem real, por exemplo, adição de brilho, cor, pelos etc. 

Figura 57: Aplicação de cor na caneca 

  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O processo de renderização é um tratamento no objeto 3D pelo qual se obtém 

o produto final de um processamento digital qualquer. Este processo pode ser 

aplicado às imagens 2D, 3D, áudios e vídeos e foi realizado nas moléculas das 

estruturas orgânicas para que pudessem ser formatadas como objetos tridimensionais 

reconhecidos pelo Unity. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Processamento_digital&action=edit&redlink=1
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 DESENVOLVIMENTO 

3.2.1 Materiais 

 

▪ Notebook DELL Inspiron com processador Core i5 7th Gen e 8GB de memória 

RAM. Sistema Operacional: Windows 10 – 64 bit. 

▪ Smartphone Samsung Galaxy S8 

▪ Programa Jmol 14.31.2 

▪ Programa Blender 2.84 

▪ Programa Unity versão 2018.v.4.33f LTS 

▪ SDK Vuforia 9.8 

▪ Site: www.QRcodefacil.com.br 

▪ Site: https://pt.wix.com 

▪ Microsoft Word e Excel 

 

O objetivo da criação desse trabalho foi facilitar o aprendizado do aluno sobre 

o conteúdo isomeria, aproximando-o da representação dos compostos orgânicos. 

Utilizando, além da representação das moléculas em 3D por meio da realidade 

aumentada, o uso das propriedades específicas para diferenciá-los, exceto no caso 

dos enantiômeros, isômeros que apresentam isomeria óptica, cujas propriedades são 

idênticas. 

Para articular esses dois procedimentos metodológicos no ensino de isomeria 

optou-se pela elaboração de cards  

Desenvolver um aplicativo de RA pode ser algo fácil para quem é do ramo da 

Tecnologia e informação e já realizou formação específica acerca do assunto, mas 

para alguém que apresenta formação diferente dessa, realizar essa tarefa é um 

oceano a ser desbravado. 

 

3.2.2 Desvendando o caminho para criação da RA 

 

A realização deste projeto iniciou-se pela instalação do aplicativo Unity e para 

tal foi baixado o instalador Unity Hub30, para isso foi indispensável a criação de uma 

 
30 Disponível no site <https://unity3d.com/pt/get-unity/download> 

http://www.qrcodefacil.com.br/
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conta no site. Após a instalação executou-se o reconhecimento da interface do 

programa (figura 58). 

Figura 58: Interface do Unity 

 

                 Fonte: Captura de tela do Unity 

 

 Para geração do aplicativo de RA objetivado é fundamental o uso do SDK, para 

tal, realizou -se o cadastro no site do Vuforia31 e procedeu-se com a instalação do 

pacote Vuforia engine no Unity. Após a instalação, o Vuforia foi configurado no Unity 

para desenvolvimento do aplicativo para plataforma Android. 

Após realização de leituras de tutoriais e vídeos notou-se a necessidade de 

confeccionar moléculas em 3D para inserção no Unity, já que o banco de objetos em 

3D (Assets) do Unity dispõe apenas de um número restrito de modelos, na grande 

maioria aplicável à criação de cenário de jogos. Dessa forma, iniciou-se a busca por 

softwares de geração de moléculas disponíveis gratuitamente no mercado e após a 

realização de vários downloads de programas, instalações e testes que produzissem 

um formato adequado para exportação para o Unity, optou-se pelo Jmol, cuja interface 

de geração de moléculas, como o etanol, podem ser vistas nas figuras 59 e 60. 

 

 

 

 
31 Site do Vuforia: <https://developer.vuforia.com/> 
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Figura 59: Molécula de etanol no programa Jmol 

 

Fonte: Captura de tela do Jmol 

 

Figura 60: Exportação da molécula de etanol no programa Jmol 

 

Fonte: Captura de tela do Jmol 

 

 A partir da imagem exportada em .x3D, prosseguiu-se com preparação da 

imagem, onde realizou - se a modelagem, texturização e renderização no Blender. 

Esse procedimento se faz necessário, pois quando a molécula é exportada em 

formato .x3D, perde a cor e a configuração (figura 61) 
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Figura 61: Molécula do butano importada para o Blender 

 

      Fonte: Captura de tela  

 

Figura 62: Molécula do butano após a modelagem e aplicação de textura 

 

          Fonte: captura de tela  

Esse processo de preparação das moléculas tridimensionais (figura 62), 

modelagem e aplicação de textura foi realizado com cada uma das estruturas 

integrantes do aplicativo.  

Para melhor compreensão dos processos realizados, optou-se por sistematizá-

los através de um fluxograma (figura 63) que estabelece as etapas para criação do 
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aplicativo, que serão descritas em duas partes: a primeira, a criação dos cards e a 

segunda, o desenvolvimento do aplicativo. 

 

Figura 63: Fluxograma do procedimento metodológico. 

 

 

    

     Fonte: Elaborada pela autora 

 

3.2.3 Criação dos cards 

 

Em seguida, prosseguiu-se com a criação dos cards. Realizou-se um 

levantamento das propriedades físicas dos compostos selecionados e a confecção 

dessa parte dos cards foi realizada na forma de tabela no Microsoft Excel e 

posteriormente exportada para o Microsoft Word, para inserção de moldura etc. A 

partir desse modelo foi gerada uma imagem para a montagem do card.  

A proposta estabelecida seria a elaboração de cards em que um lado 

abarcasse o marcador do tipo QRcode (figura 64) e no seu verso (figura 65), uma 

tabela contendo as propriedades específicas das substâncias relacionadas.  

 

 

 

Confecção dos 
cards

Geração das 
moléculas no 

Jmol

Renderização 
das moléculas 

no Blender

Criação dos 
QRcodes

Configuração 
do Vuforia no 

Unity

Elaboração do 
aplicativo no 

Unity

Impressão dos 
cards

Teste do 
aplicativo no 
smartphone
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Figura 64: Frente do card 

 

                                                     Fonte: Elaborado pela autora 

 

O marcador QRcode desempenha duas funções: 

 

1)  Ao executar o aplicativo IsomeriAR, o composto ali representado, é 

projetado em 3D na tela do smartphone e permite que o usuário manipule a 

molécula. Girando, ampliando e reduzindo seu tamanho. 

2) Ao ser lido pela câmera do smartphone, o usuário será direcionado através 

do link armazenado, para o site desenvolvido, que contém a tabela das 

propriedades específicas do composto (figura 66). Alguns aparelhos mais 

antigos podem não ter essa função disponível no celular, dessa forma o 

usuário deverá baixar um aplicativo para leitura do QRcode. 

Essa segunda função foi idealizada pensando na facilitação dos ensinos 

híbrido, não presencial ou até mesmo no presencial, nesse momento de isolamento 

social, onde o manuseio do card se torna dispensável e tudo pode ser realizado 

através de uma imagem do QRcode que pode ser facilmente fornecida pelo professor 
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no formato de tabela em pdf ou no formato de jpg. Desse modo, o estudante pode 

realizar as atividades sugeridas, mesmo à distância. A vantagem desse tipo de 

recurso tecnológico é permitir que conhecimentos sejam mobilizados, independente 

do espaço-tempo, permitindo ao estudante maior autonomia e adaptação à sua rotina 

de estudo. O uso do aplicativo auxilia na implantação de novos processos de 

aprendizagem, como metodologias ativas, que vem sendo amplamente disseminada 

nos ambientes escolares, e espera-se que aos poucos os modelos tradicionais de 

ensino se adequem às novas realidades e demandas para melhor formação dos 

estudantes. 

Figura 65: Verso do card 

 

                                                     Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 66: Imagem do acesso ao site através do QRcode do card. 

 

Fonte: Captura de tela do smartphone 

 

Em seguida, foi necessário a criação dos marcadores. Para isso iniciou-se a 

busca na internet para conhecer o procedimento utilizado na geração dos marcadores. 

Ao se deparar com diversos sites que geram tais marcadores optou-se pela realização 

desse procedimento no site <www.QRcodefacil.com>. E embora existam outros sites 

para geração do QRcode de forma gratuita, a disponibilização desse serviço se dá por 

tempo limitado, enquanto, no site escolhido, a geração de marcadores estáticos é por 

tempo indeterminado. 

Inicialmente empenhou-se na geração do QRcode a partir da inserção da 

imagem dos cards das propriedades físicas dos compostos orgânicos, porém esse 

tipo de serviço não está incluso no pacote gratuito do site, o recurso só está disponível 

mediante adesão de uma assinatura mensal nesse site, assim como nos demais sites 

que prestam o mesmo serviço. Para contornar essa situação optou-se pela criação de 
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um site32 no Wix (figura 67), uma plataforma gratuita que possibilitou o 

armazenamento das fichas de propriedades físicas dos compostos e assim, a partir 

do link da página gerou-se o marcador QRcode que direcionará para a imagem do 

card de propriedades físicas. 

 

Figura 67: Site Isomeriar no Wix 

 

Fonte: Captura da tela  

 

O site foi estruturado de acordo com o tipo de isomeria presente nos compostos 

(figura 68), assim como, a cor dos cards foram personalizados por tipo da ocorrência 

de isomeria para facilitar a identificação e a comparação entre as fórmulas estruturais 

dos isômeros e das propriedades físicas, como é possível verificar nas figuras 69 e 

70, que ilustram as cores dos cards dos isômeros de função e de cadeia, 

respectivamente. 

 

 
32 Disponível em : <https://isomeriar.wixsite.com/profcibele> . 
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Figura 68: Organização do site Isomeriar no WixSite Isomeriar no Wix 

 

     Fonte: Captura da tela  

 

Figura 69: Cards de isomeria de função 

 

      Fonte: Captura de tela 
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Figura 70: Cards de isomeria de cadeia 

 

      Fonte: Captura de tela 

 

Para finalizar a criação dos cards, criou-se um ícone para o aplicativo no site 

Canva33, com o propósito de identificar o aplicativo no smartphone e no card. Imprimiu-

se cada card em papel rígido e posteriormente deverá ser plastificado para maior 

durabilidade. 

 

3.2.4 Gerando a RA 

 

Após baixar o Unity e escolher a melhor versão do programa para realizar o 

desenvolvimento do aplicativo de RA, iniciou-se a configuração para plataforma 

Android (figura 71). A escolha da versão foi relevante no processo, pois como são 

realizadas várias atualizações pelo fabricante, o modo como se integra o Vuforia ao 

Unity também é modificado. E após diversos testes observou-se que nem sempre a 

versão mais atualizada do Unity se mostrou a melhor opção para criar a RA com o 

Vuforia. Ressaltando que, como já foi mencionado nesse trabalho, existem diversos 

SDK, como o Vuforia, que podem ser utilizados no Unity. 

 

 
33 Disponível em: <https://www.canva.com/pt_br/>, acesso em 28 jul 21. 
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Figura 71: Configuração do Unity para o sistema Android. 

 

         Fonte: Captura de tela 

Após a geração das moléculas no Jmol, modelagem no Blender e criação dos 

QRcodes, realizou-se o upload de cada uma das imagens dos QRcodes no site do 

Vuforia, onde foi armazenado em um banco de dados. Esse pacote de dados, após a 

configuração do Vuforia no Unity (figura 72) foi baixado para o computador e inserido 

no programa, a fim de inserir as targets (marcadores) que foram utilizados para gerar 

a RA. 

Figura 72: Configuração do Vuforia no Unity 

 

            Fonte: Captura de tela 
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Depois da realização desses procedimentos, configurou-se o Vuforia no Unity 

e foram introduzidas as moléculas orgânicas e seus respectivos marcadores, como é 

possível observar na figura 73, os isômeros de cadeia, ciclopropano e propeno 

posicionados sobre os marcadores. Sucedeu-se com os ajustes de localização (eixos 

x,y e z), dimensões do objeto e adição dos componentes para que as moléculas 

possam ser movimentadas e dimensionadas durante o uso do aplicativo no celular. 

Figura 73: Configuração das moléculas na interface do Unity 

 

          Fonte: Captura de tela 

 

A seguir, iniciaram-se os testes para verificar o funcionamento da RA. Esses 

testes foram executados no próprio aplicativo Unity, para tal foram impressos alguns 

marcadores e posicionados diante da câmera do notebook, conforme a figura 74, que 

reproduz o teste com o ácido acético. Estes testes permitiram observar os ajustes de 

posicionamento, direcionamento e tamanho da imagem projetada sobre o marcador, 

que deveriam ser realizados, a fim de padronizar todas as estruturas presentes no 

aplicativo IsomeriAR. 

Posteriormente, para os testes e funcionamento correto da RA, configurou-se 

as moléculas para que pudessem aparecer simultaneamente quando a câmera do 

notebook ou smartphone identificasse mais de um marcador. A figura 75 com os 

isômeros de cadeia, etilamina e dimetilamina, ilustra esse passo. O objetivo é permitir 

que o usuário do aplicativo possa comparar os isômeros simultaneamente em sua tela 

e assim reconhecer o tipo de isomeria apresentada. 
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Figura 74: Teste da RA 

 

          Fonte: Captura de tela do computador 

 

Figura 75: Projeção simultânea das moléculas 

 
          Fonte: Captura de tela do computador 

 

 O próximo passo foi a compilação do aplicativo no formato .apK, que foi enviado 

ao aparelho smartphone e executado no aparelho a fim de efetuar a instalação do 

aplicativo. Nessa etapa, as configurações foram muitas vezes ajustadas Unity e o 
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arquivo foi compilado e executado diversas vezes, gerando assim novas atualizações 

e melhorias em cada versão, conforme fossem observadas falhas ou funcionamento 

diferente do esperado. 

O ícone do aplicativo no celular pode ser visto destacado na figura 76. 

Figura 76: Ícone do IsomeriAR no celular 

  

                                Fonte: Captura de tela 

 

 Executando o aplicativo 

O produto desenvolvido é composto por 30 cards numerados, que apresentam 

um marcador QRcode e através dele pode-se, com o auxílio da câmera do smartphone 

(figura 77), acessar a ficha de propriedades físicas do composto representado (figura 

78), ou ainda, visualizar (figuras 79 e 80). e interagir (figuras 81- 83) com as moléculas 

em realidade aumentada por intermédio do aplicativo IsomeriAR. Essa segunda 

função exige a instalação e execução do aplicativo no celular. Todavia, o aplicativo 

será lançado em breve, para sistemas Android na Play Store, visto que está sob fase 

de registro de propriedade intelectual. 
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Figura 77: Imagem da câmera do celular detectando o link de cesso ao site através 
do QRcode do card. 

 

Fonte: Captura de tela do smartphone 

 

Figura 78: Imagem do acesso ao site através do QRcode do card. 

 

Fonte: Captura de tela do smartphone 



87 
 

Figura 79: Imagem da execução do aplicativo IsomeriAR 

 

                           Fonte: Capturado pela autora 

 

 

Figura 80: Imagens sob o olhar do usuário 

 

               Fonte: Capturado pela autora 
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Figura 81: Ampliação do tamanho da molécula pelo usuário 

 

                                                Fonte: Capturado pela autora 

 

 

Figura 82: Redução do tamanho da molécula pelo usuário 

 

                                                Fonte: Capturado pela autora 
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Figura 83:Interação do usuário com a molécula 

 

                                                      Fonte: Capturado pela autora 

 

 Aplicação do IsomeriAR  

 

“A teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como a prática sem teoria, vira 

ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação 

criadora e modificadora da realidade”. 

(Paulo Freire34) 

 

Devido ao período de isolamento social, não foi possível testar o aplicativo em 

sala de aula, já que a participação dos alunos da escola pública em aula síncrona era 

muito rara e dessa forma a interação foi prejudicada, porém serão propostas algumas 

possibilidades de aplicações do IsomeriAR, bem como apresentaremos a interface do 

aplicativo. 

A metodologia de ensino desenvolvida através do aplicativo, incluindo o site e 

os cards, pode ocorrer de diversas maneiras, não restringindo-se apenas ao conteúdo 

isomeria, mas abrangendo outros assuntos da química orgânica. Sugere-se sua 

aplicação para ensinar propriedades específicas (solubilidade, temperatura de fusão 

 
34 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo. Ed.Paz e Terra 
(coleção leitura), 1996. 25p 
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e ebulição) dos compostos orgânicos associadas às interações intermoleculares 

através dos cards impressos ou digitais, na construção da nomenclatura das funções 

orgânicas, grupo funcional, identificação de grupos funcionais, compreensão das 

fórmulas molecular, estrutural e Bond Line através da projeção em RA etc. Outras 

estratégias podem surgir ao longo do uso do material desenvolvido.  

 

3.4.1 Sugestão para aplicação do IsomeriAR no conteúdo de isomeria 

 

1) O primeiro passo é baixar e instalar o aplicativo. 

 

2) Em grupos ou individualmente, o professor deverá distribuir os cards com a 

parte do QRcode voltada para cima. Solicitar aos alunos que acessem o 

aplicativo e apontem a câmera para o marcador. 

 

3) Os estudantes deverão anotar as suas observações a partir da imagem em RA 

(figura 84), as fórmulas moleculares dos compostos e ainda podem tentar 

escrever o nome, associando ao número do card, a fim de, posteriormente, 

encontrar o isômero correspondente e compará-los, anotando as diferenças 

encontradas. E responder às perguntas abaixo. 

 

a) Apresentam mesma fórmula molecular? 

 

b) Possuem fórmulas estruturais diferentes? 

 

c) Identifique e registre as diferenças. (O professor pode sugerir que o aluno 

classifique a cadeia carbônica para identificar as diferenças ou deixar a critério 

do próprio aluno).   

 

Figura 84: Visão das moléculas no IsomeriAR 
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                                       Fonte: Captura de tela do smartphone da autora 

 

4) Após essa primeira análise, solicita-se ao estudante que vire o card e observe 

as propriedades dos compostos que ele identificou como sendo de mesma 

fórmula molecular. Nesse momento o próprio estudante pode verificar se 

escreveu a fórmula molecular e o nome do composto corretamente. Após essa 

verificação, compare as tabelas de propriedades físicas dos compostos e 

responda: As propriedades são iguais ou diferentes? O composto possui 

mesmo nome? 

 

5) Como você classificaria a isomeria apresentada? (Nesse momento é 

importante que os estudantes tenham conhecimento apenas dos tipos de 

isomeria, para que possam relacioná-las às diferenças percebidas nos pares 

de compostos. Considerando que, na isomeria constitucional, o nome está 

relacionado à diferença entre as cadeias, é provável que os alunos não 

consigam identificar de início a tautomeria e a metameria, atribuindo-lhes como 

isomeria de função e posição, respectivamente. Já que esses dois tipos são 

casos especiais e serão ser abordados no futuro). 

 

6) O aplicativo pode ser utilizado para observar a estrutura espacial dos 

compostos orgânicos e por meio da comparação das imagens em RA (figura 

85) perceber que os compostos possuem mesma fórmula molecular, porém 

estruturas diferentes e identificar essas diferenças. 
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Figura 85: Metoxiemetano e Etanol – Isômeros de função 

 

Fonte: Captura de tela do smartphone da autora 

 

3.4.2 Sugestão para aplicação do IsomeriAR na escrita das fórmulas 

moleculares, bastão e estrutural. 

 

1) Após baixar e instalar o aplicativo. 

 

2) Em grupos ou individualmente, distribuir os cards com a parte do QRcode 

voltada para cima. Solicitar aos alunos que acessem o aplicativo e apontem a 

câmera para o marcador. 

 

3) A partir da imagem em RA os estudantes deverão escrever as fórmulas 

molecular, estrutural e estrutural em bastão (figuras 86 e 87).  

 

O apresentação da molécula em 3D com o uso da RA pode contribuir para que 

o aluno se aproprie mais facilmente da escrita e identificação dos compostos 

orgânicos, quando esses se apresentam na fórmula de bastão ou Bond Line, visto que 

essa representação se baseia na geometria espacial do composto e ilustra apenas as 

ligações químicas entre os átomos de carbono e entre átomo de carbono e outros 

elementos, com exceção do hidrogênio e não é incomum que os estudantes 

encontrem dificuldades para utilizá-la, apesar de seu emprego recorrente em questões 

de vestibulares e do ENEM . 
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Figura 86: Representação das diferentes fórmulas estruturais e molecular no éter 
metílico 

 

          Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 87: Representação das diferentes fórmulas estruturais e molecular no 
ortoxileno 

 

 

                        Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.4.3 Sugestão para aplicação do IsomeriAR no ensino de propriedades físicas 

dos compostos orgânicos 
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O emprego desse recurso pode ser realizado a partir da identificação da 

polaridade e interações intermoleculares do composto por meio da geometria 

representação em 3D. 

A partir das informações contidas nos cards, pode-se solicitar que os alunos 

associem a solubilidade à polaridade e, consequentemente, ao tipo de interação 

intermolecular presente, considerando os átomos ligantes e a geometria molecular do 

composto em RA. Por intermédio da leitura das propriedades físicas e comparando 

compostos de massas molares próximas, o estudante poderá justificar as diferenças 

encontradas relacionado os conceitos estudados. Essa metodologia é conhecida 

como metodologia ativa, onde o estudante interage com o material e protagoniza seu 

conhecimento por meio da formulação de hipóteses, comparação e conclusão. Essa 

prática é muito comum no ensino por investigação.  

Esclarece-se que o uso do IsomeriAR enriquece esse aprendizado, já que, uma 

classificação incorreta associada à falta de conhecimento da geometria molecular, 

pode ser apontada como motivo de erro. Como ocorre com a molécula dos éteres, por 

exemplo, o éter metílico. A representação estrutural pode sugerir ao estudante que o 

éter é uma substância apolar, pois considerando a representação da molécula como 

linear (figura 88), o momento dipolar (µ) seria nulo, informação facilmente percebida 

quando se considera a representação espacial correta das ligações, seja por meio da 

RA ou da fórmula de bastão (figura 89). Através da ilustração adequada, verifica-se 

que os vetores não se anulam e a resultante do momento dipolar (µ) é diferente de 

zero, caracterizando essa molécula como substância polar e, portanto, solúvel em 

água. Observa-se, no entanto, que à medida que se aumenta o número de átomos de 

carbono, a solubilidade em água dos compostos diminui, nos éteres e demais 

compostos orgânicos. (WERLE e MELO). 

 

Figura 88: Conclusão errônea acerca da polaridade do éter metílico 

 

                           Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 89: Conclusão correta acerca da polaridade do éter metílico 

 

                        Fonte: Elaborado pela autora 
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4 DISCUSSÃO 
 

“A boa educação é aquela em que o professor pede para que seus alunos pensem e 

se dediquem a promover um diálogo para promover a compreensão e o crescimento 

dos estudantes” (William Glasser) 

USO DE TIC NA EDUCAÇÃO   

 

Com o advento da pandemia pela COVID -19 e a necessidade de adaptar as 

práticas pedagógicas escolares em um novo modelo não presencial e considerando a 

dificuldade apresentada pelos estudantes para acessar e utilizar as plataformas 

digitais disponíveis pelas instituições escolares evidenciou-se que a escola não tem 

preparado a atual geração para conviver com as demandas tecnológicas mínimas 

exigidas pelo mundo moderno. Não são poucos os relatos da dificuldade apresentada 

pelos estudantes para acessar e enviar e-mail, inserir arquivos e instalar aplicativos, 

mesmo que sejam considerados nativos digitais as pessoas nascidas após 1980 

(PRENSKY, 2001) e estejam familiarizados com as novas tecnologias. Seus 

conhecimentos se restringem apenas às redes sociais, considerando-os 

despreparados para interagir com o mundo digital exigido no mercado de trabalho ou 

ainda para produzir conhecimento científico a partir das ferramentas tecnológicas. 

É possível que a escola tenha falhado na alfabetização digital ao desconsiderar 

que os recursos tecnológicos podem constituir-se ferramentas pedagógicas. A 

preocupação com o celular no ambiente escolar desde sua popularização tornou-se 

um tema de discussão nas reuniões pedagógicas no intuito de coibir seu uso dentro 

da sala de aula, por considerar prejudicial ao aprendizado causando, por exemplo, a 

distração nos estudantes. O Congresso Nacional aprovou um Projeto de lei (PL) 

2.246/2008 que normatiza o uso de celulares na escola: 

CONGRESSO NACIONAL decreta:  
Art. 1º - Fica proibido o uso de telefone celular nas escolas públicas do país.  
Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90(noventa) 
dias contados da data de sua publicação. 
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificativa 
O presente Projeto de Lei visa assegurar a essência do ambiente escolar, 
onde a atenção do aluno deve estar integralmente direcionada aos estudos, 
na fixação do aprendizado passado pelos professores, sem que nada possa 
competir ou desviá-lo desse objetivo. O uso do celular no ambiente escolar 
compromete o desenvolvimento e a concentração dos alunos, e são 
preocupantes os relatos de professores e alunos de como é comum o uso do 
celular dentro das salas de aulas. (BRASIL, 2009, p.2). 
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Alguns anos depois, o projeto de lei recebe os apensos PL’s nº 2.547, de 2007, 

e nº 3.486, de 2008 que estabelece a proibição não só para a educação básica como 

para o ensino superior, porém considera que o uso para fins pedagógicos poderia ser 

autorizado pelos docentes ou gestores. 

O Congresso Nacional decreta:  
Art. 1º Fica proibido o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas salas de 
aula dos estabelecimentos de educação básica e superior. Parágrafo único. 
Serão admitidos, nas salas de aula de estabelecimentos de educação básica 
e superior, aparelhos eletrônicos portáteis, desde que inseridos no 
desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas e devidamente 
autorizados pelos docentes ou corpo gestor.  
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (Ibidem, p.12). 
 

Na mesma época da aprovação do PL, o estado de São Paulo publicou uma lei 

que proibia o uso de celulares dentro das escolas estudais, a lei 12.730/2007, que 

somente após nove anos foi alterada pelo projeto de lei 860/2016, do então secretário 

da educação José Renato Nalini que justificou: 

Com as mudanças, crianças e jovens dos ensinos Fundamental e Médio 
poderão utilizar aparelhos em sala de aula em atividades pedagógicas e 
orientadas por educadores. 
[...] “O ensino prelecional está sendo questionado em todos os ambientes. Se 
quisermos manter o aluno interessado em aprender, temos de usar a 
linguagem dele. A linguagem de seu tempo”, afirma Nalini. (SÃOPAULO, 
2017) 

 

É muito provável que a repulsão às ferramentas tecnológicas no ambiente 

escolar sustentado por professores e especialistas no comportamento humano, tenha 

impedido de imediato a entrada das novas tecnologias para aprendizagem, tendo em 

vista a singularidade e o desconhecimento dessa inovação e as possibilidades de 

utilização como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. O trecho abaixo 

encontra-se no documento oficial como justificativa para o projeto de lei acima citado: 

Segundo professores é constante a troca de “torpedos” entre alunos 
dentro da sala de aula e também para amigos de outra sala. Muitos deixam o 
celular no modo silencioso e às vezes não resistem quando recebe uma 
ligação atendem sussurrando em voz baixa. Outros relatos indicam que 
muitos utilizam o telefone para jogar, já que praticamente todos os modelos 
trazem opções de vários “games”. Há relatos de estudantes que usa o celular 
para colar nas provas, através de mensagens de texto e também 
armazenando a matéria no próprio aparelho. 
[...] Segundo opinião de professores do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo (USP) “crianças não devem usar o celular, pois 
não há necessidade. As escolas devem proibir o uso na sala de aula e se 
esforçar para que a regra seja cumprida”. Adverte Yves de La Taille, professor 
do Departamento de Psicologia Escolar da USP “o celular prejudica o 
aprendizado e a socialização face a face. O recreio é um momento 
importante, é uma pena que seja despedaçado por relações não presenciais”. 
(matéria do site www.estadao.com.br). (Op.cit, p. 3) 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/ensino-fundamental
http://www.educacao.sp.gov.br/ensino-medio
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Por outro lado, alguns trechos do documento evidenciam a possibilidade de 

futuramente aliar os dispositivos tecnológicos à prática pedagógica conforme indica 

(Op.cit, p. 7) 

Nesse processo, a tecnologia deve servir à educação. Mestres e gestores 
escolares podem e devem encontrar o caminho para reverter esse progresso 
tecnológico em favor da maior aprendizagem dos alunos e melhor 
administração escolar. 

 

Muito embora no momento da elaboração dessas leis os dispositivos móveis 

comercializados (figura 90) ainda não dispunham dos recursos apresentados pelos 

smartphones modernos. Restringiam-se apenas ao uso de envio de mensagens por 

SMS, ligações e jogos de entretenimento. Considerando-se que os primeiros 

smartphones (figura 91) estavam próximos do lançamento, justifica-se a preocupação 

dos educadores como uso recreativo dentro da escola.  

Figura 90: Celulares antigos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay 35 

Figura 91: Primeiros smartphones 

 

     Fonte : Pixabay36                         Fonte: Pixabay 37                         Fonte: Pixabay 38          

 
35 https://pixabay.com/pt/vectors/controle-deslizante-celular-nokia-154174/ 
36 https://pixabay.com/pt/photos/telefone-blackberry-m%C3%B3veis-3460809/ 
37 https://pixabay.com/pt/vectors/smartphone-150753/ 
38 https://pixabay.com/pt/vectors/smartphone-apple-celular-iphone-153650/ 

https://pixabay.com/pt/users/clker-free-vector-images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=33647
https://pixabay.com/pt/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=33647
https://pixabay.com/pt/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3460809
https://pixabay.com/pt/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3460809
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Se a escola imediatamente rejeitou as novas formas de tecnologia de 

informação e comunicação (TIC), elas rapidamente foram inseridas em outros 

ambientes. Esse contraste social é evidenciado por (BÉVORT e BELLONI, 2009) que 

inclusive elenca alguns motivos que levam à essa dificuldade de inclusão: 

Nas sociedades contemporâneas, esta integração tende a ocorrer de modo 
bastante desigual: ela é alta e rápida nos processos de comunicação, onde 
os agentes (as “mídias”) se apropriam imediatamente das novas tecnologias 
e as utilizam numa lógica de mercado; e tende a ser muito baixa nos 
processos educacionais, cujas características estruturais e institucionais 
dificultam mudanças e inovações pedagógicas e organizacionais, que a 
integração de novos dispositivos técnicos acarreta. Além desta desigualdade 

estrutural, é preciso ressaltar outras, igualmente importantes: o acesso e a 

apropriação das TIC ocorrem também de modo muito desigual, segundo as 
classes sociais e as regiões do planeta. 

 

Nas últimas duas décadas, principalmente nos últimos dez anos viu-se surgir 

um novo mundo de possibilidades, acelerado pelo desenvolvimento científico 

tecnológico. O mundo em que crescemos mudou e muito. O uso de novos 

equipamentos é tão habitual que muitas vezes nem se sabe dizer como era antes da 

internet e nem se dá conta de que tudo é muito recente, parecendo que sempre foi 

assim. Novas formas de se relacionar e comunicar, buscar informações e forma com 

que as informações nos alcançam rapidamente. Essa transformação da sociedade 

contemporânea trouxe reflexões a respeito da função das mídias na sociedade e a 

sua inserção dentro do ambiente escolar. Segundo (BÉVORT e BELLONI, 2009): 

Trata-se de um elemento essencial dos processos de produção, reprodução 
e transmissão da cultura, pois as mídias fazem parte da cultura 
contemporânea e nela desempenham papéis cada vez mais importantes, sua 
apropriação crítica e criativa, sendo, pois, imprescindível para o exercício da 
cidadania. Também é preciso ressaltar que as mídias são importantes e 
sofisticados dispositivos técnicos de comunicação que atuam em muitas 
esferas da vida social, não apenas com funções efetivas de controle social 
(político, ideológico...), mas também gerando novos modos de perceber a 
realidade, de aprender, de produzir e difundir conhecimentos e informações.  
[...]Por isso, é importante considerar esta integração, na perspectiva da mídia-
educação, em suas duas dimensões inseparáveis: objeto de estudo e 
ferramenta pedagógica, ou seja, como educação para as mídias, com as 
mídias, sobre as mídias e pelas mídias. Somente assim a escola poderá 
cumprir sua missão de formar as novas gerações para a apropriação crítica 
e criativa das mídias, o que significa ensinar a aprender a ser um cidadão 
capaz de usar as TIC como meios de participação e expressão de suas 
próprias opiniões, saberes e criatividade. 

 
A importância de inserção das TIC na escola citada por Belloni constitui-se uma 

atual necessidade mundial, já apontada em reuniões internacionais como a 

Conferência Internacional “Educando para as mídias e para a era digital”, realizada 

pela UNESCO em Viena, em 1999, como prioridade.  
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No Brasil, essas discussões nacionais e internacionais no âmbito educacional, 

culminaram na criação do documento oficial pelo governo federal do Brasil que norteia 

a formalização de novas práticas educacionais tecnológicas, não só como apoio ou 

ferramenta pedagógica, mas como objeto de estudo e discussões críticas. As 

diretrizes de adequação do ensino às mídias digitais são estabelecidas com a nova 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio reformulada em 2018, 

que traz como preocupação a inserção de novas competências e habilidades com 

ênfase nas tecnologias digitais, de acordo com  (BRASIL, 2018): 

[...]o foco passa a estar no reconhecimento das potencialidades das 
tecnologias digitais para a realização de uma série de atividades 
relacionadas a todas as áreas do conhecimento, a diversas práticas sociais 
e ao mundo do trabalho. São definidas competências e habilidades, nas 
diferentes áreas, que permitem aos estudantes: 

• buscar dados e informações de forma crítica nas diferentes mídias, 
inclusive as sociais, analisando as vantagens do uso e da evolução da 
tecnologia na sociedade atual, como também seus riscos potenciais; 

• apropriar-se das linguagens da cultura digital, dos novos letramentos e 
dos multiletramentos para explorar e produzir conteúdo em diversas 
mídias, ampliando as possibilidades de acesso à ciência, à tecnologia, à 
cultura e ao trabalho; 

• usar diversas ferramentas de software e aplicativos para compreender 
e produzir conteúdo em diversas mídias, simular fenômenos e processos 
das diferentes áreas do conhecimento, e elaborar e explorar diversos 
registros de representação matemática; e 

• utilizar, propor e/ou implementar soluções (processos e produtos) 
envolvendo diferentes tecnologias, para identificar, analisar, modelar e 
solucionar problemas complexos em diversas áreas da vida cotidiana, 
explorando de forma efetiva o raciocínio lógico, o pensamento 
computacional, o espírito de investigação e a criatividade. 

 

A publicação do documento que fundamenta o novo ensino médio colocou a 

equipe educacional das escolas em estudo e elaboração de estratégias para inserir 

essas novas competências relacionadas à tecnologia e a criação de um ambiente 

digital nas unidades escolares, que não depende apenas de equipamentos, mas da 

metodologia a ser utilizada.  

As políticas públicas, nesse sentido, criaram o “Programa de Inovação 

Educação Conectada” do Ministério da Educação com o “objetivo de apoiar a 

universalização do acesso à internet de alta velocidade, por via terrestre e satelital, e 

fomentar o uso de tecnologia digital na Educação Básica” (BRASIL, 2019). Entre as 

metas do programa estão a capacitação de profissionais, investimento em 

equipamentos físicos, suporte técnico e financeiro às escolas e redes de ensino e 

disponibilização de conteúdo digital. 



101 
 

Em 2020, a pandemia da COVID-19 colaborou para que esse processo 

ocorresse naturalmente com a implantação do ensino híbrido. Devido à necessidade 

do isolamento social, as aulas passaram a acontecer por meio de computadores e 

dispositivos móveis através de videoconferências. Contudo, assim como um bebê 

prematuro que nasce fora do tempo e surpreende os pais com a necessidade imediata 

de um ambiente e enxoval apropriados, esse romper natural pegou grande parte dos 

educadores e instituições despreparados. Mudar rapidamente o ambiente escolar, 

propor plataformas acessíveis aos alunos e empregar novas metodologias provocou 

uma transformação digital. Estudos indicam que a pandemia acelerou o processo de 

digitalização em todos os setores. Entretanto, educar as gerações para as mídias 

digitais não se limita a apenas utilizar equipamentos tecnológicos. Com o passar do 

tempo tornou-se perceptível que não bastaria migrar a mesma aula do formato 

presencial para o digital. Às vezes, é difícil manter a atenção do aluno em uma aula 

presencial de 50 minutos e, conseguir a mesma atenção, na frente de um monitor, 

transformou-se em uma tarefa hercúlea. Dessa forma para criar um ambiente de 

aprendizagem efetiva é necessário mobilizar diferentes recursos que promovam a 

autonomia através de metodologias ativas.  

Já é de conhecimento dos pesquisadores e educadores que os alunos 

aprendem de diferentes formas e em diferentes contextos, acerca disso Kenski (1996, 

p. 133) traz como reflexão a falta de recursos audiovisuais no espaço escolar: 

(Os alunos) aprendem em múltiplas e variadas situações. Já chegam à escola 
sabendo muitas coisas ouvidas no rádio, vistas na televisão, em apelos de 
outdoors e informes de mercado e shopping centers que visitam desde 
pequenos. Conhecem relógios digitais, calculadoras eletrônicas, 
videogames, discos a laser, gravadores e muitos outros aparelhos que a 
tecnologia vem colocando à disposição para serem usados na vida cotidiana. 
Estes alunos estão acostumados a aprender através dos sons, das cores, 
das imagens fixas das fotografias ou, em movimento, nos filmes e programas 
televisivos. (...) O mundo desses alunos é polifônico e policrômico. É cheio 
de cores, imagens e sons, muito distante do espaço quase que 
exclusivamente monótono, monofônico e monocromático que a escola 
costuma lhes oferecer. 

 

É consensual que se constitui um entrave para a transformação digital a falta 

de adequação dos ambientes escolares tais como ausência de internet e 

computadores modernos, contudo a falta de investimento na formação dos docentes 

é o mais alarmante. Não basta dispor ferramentas sofisticadas se os usuários 

desconhecem como utilizá-las. Grande parte dos profissionais da educação atuantes 

acompanhou o processo de digitalização do mundo, sendo identificados por Prensky 
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(2001) como Imigrantes Digitais, adaptaram-se e socializam-se com o mundo digital, 

mas mantêm as metodologias da escola em que estudaram. 

Nesse sentido o desafio da qualificação humana talvez seja maior que a 

transformação física dos ambientes escolares. Esse questionamento é proposto por 

(PRENSKY, 2001) 

É muito sério, porque o único e maior problema que a educação enfrenta hoje 
é que os nossos instrutores Imigrantes Digitais, que usam uma linguagem 
ultrapassada (da era pré-digital), estão lutando para ensinar uma população 
que fala uma linguagem totalmente nova. 
[...] Não está na verdade claro para mim o que é mais difícil – “aprender algo 
novo” ou “aprender novas maneiras para fazer algo antigo”. Eu suspeito que 
seja este último. 

 
A mudança de pensamento perpassa primeiramente pela aceitação. Para 

admitir que algo requer mudança ou adequação é imprescindível aceitar que a forma 

como está ocorrendo não está certo ou pode melhorar. E isso não é fácil, porque nós, 

professores, somos exemplos de resultados positivos de metodologias educativas da 

era pré-digital e, aceitar que esse modelo não é o mais adequado para educar 

indivíduos do século XXI, causa no mínimo rejeição. Outro obstáculo habitual, decorre 

do julgamento do professor ao considerar a tecnologia como uma ameaça que 

inevitavelmente o substituirá, mas segundo LIBÂNEO (2011, p12), o professor 

permanecerá indispensável, porém suas atribuições deverão ser adequadas e relata 

algumas possíveis transformações da sua prática docente para formar esse aluno que 

se tornará um cidadão autônomo, crítico e ética, trazendo como reflexão a exigência 

da transformação da sala de aula em um ambiente colaborativo, em que o professor 

atue como mediador do conhecimento e o aluno aprenda a aprender. 

Não só o professor tem o seu lugar, como sua presença torna-se 
indispensável para a criação das condições cognitivas e afetivas que 
ajudarão o aluno a atribuir significados às mensagens e informações 
recebidas das mídias, das multimídias e formas variadas de intervenção 
educativa urbana a valor da aprendizagem escolar está justamente na sua 
capacidade de introduzir os alunos nos significados da cultura e da ciência 
por meio de mediações cognitivas e interacionais providas pelo professor. 
Essa escola, concebida como espaço de síntese, estaria buscando atingir 
aqueles objetivos mencionados anteriormente para uma educação básica de 
qualidade: formação geral e preparação para o uso da tecnologia, 
desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas, formação para o 
exercício da cidadania crítica, formação ética. 
Todavia, novas exigências educacionais pedem às universidades um novo 

professor capaz de ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do 

conhecimento, do aluno, dos meios de comunicação a novo professor 

precisaria, no mínimo, de adquirir sólida cultura geral, capacidade de 

aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula, 

habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional e dos meios 

de informação, habilidade de articular as aulas com as mídias e multimídias 
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A inserção de tecnologias na escola não requer somente aprimoramento por 

parte dos educadores, os estudantes devem igualmente aderir novos papéis que 

envolvem autonomia e protagonismo em busca do conhecimento e no 

desenvolvimento das novas competências e habilidades exigidas. Nesse contexto, a 

família deve compreender e apoiar os novos processos de ensino. Por outro lado, as 

avaliações de acesso às Universidades com exigências conteudistas tendem a 

legitimar a permanência de metodologias do ensino tradicional. 

A ruptura do modelo de ensino tradicional deve acontecer como um todo para 

que seja implementado um ensino de qualidade, que promova o engajamento, 

diminua as desigualdades sociais, oportunize o acesso ao conhecimento, permita 

personalização respeitando as diferenças e garanta resultados satisfatórios aos 

envolvidos. Os primeiros passos para as mudanças sugeridas estão em andamento 

em virtude da pandemia e, provavelmente, não haverá retorno do ensino como se 

conhece.  

 Já é de conhecimento dos educadores e pedagogos que os estudantes do 

século XXI apreendem de forma diferente e, partir de suas pesquisas, o psiquiatra e 

estudante de saúde mental norte-americano, William Glasser, constatou que os 

estudantes se desenvolveriam e apreenderiam melhor se expostos a metodologias 

ativas (DINIZ, 2021). Glasser relacionou o potencial dos diferentes estímulos de 

aprendizagem através de uma pirâmide de aprendizagem, onde classificou as ações 

como ler, ouvir e observar como metodologias de aprendizagem passivas e que cuja 

eficiência de aprendizado atinja no máximo 50% (figura 92), enquanto as estratégias 

que promovem o envolvimento do estudante com o objeto do conhecimento, 

conhecidas como metodologias ativas, podem potencializar o aprendizado até 95%. 

Essa diferença na eficácia da metodologia empregada produz reflexões acerca da 

escolha de estratégias que podem permitir um maior avanço na aprendizagem. 

Justifica-se, portanto, o uso do aplicativo IsomeriAR como um recurso pedagógico que 

colabora com a implementação de metodologias ativas na educação, considerada por 

Moran, capaz de estimular a autonomia e protagonismo estudantil, para ele: 

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se 
queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias 
em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em 
que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de 
materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam 
experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. 
(MORAN) 
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Figura 92: Pirâmide aprendizado de Willian Glasser 

 

 

                         Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O professor José Moran, da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador 

de mudanças na Educação, afirma que: 

O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O 

ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, 

constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois 

mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, 

que se mescla, hibridiza constantemente. Por isso a educação formal é cada 

vez mais blended, misturada, híbrida, porque não acontece só no espaço 

físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem 

os digitais. O professor precisa seguir comunicando-se face a face com os 

alunos, mas também digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando 

a interação com todos e com cada um. (MORAN, 2015) 

Tendo em vista essa integração entre espaços e tempos, espera-se que o 

aplicativo IsomeriAR possibilite o desenvolvimento de metodologias ativas em sala de 

aula e torne-se uma ferramenta de apoio na aprendizagem de Química Orgânica, 

sobretudo no conteúdo Isomeria, facilitando a visualização e a manipulação das 

moléculas através da tela do smartphone, minimizando a dificuldade dos alunos em 

compreender a isomeria espacial, despertando maior interesse e engajamento dos 

estudantes no assunto, e promovendo o desenvolvimento da autonomia e 

protagonismo do estudante. 
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5 Conclusão 
 

Entre as ferramentas tecnológicas da sociedade contemporânea, o celular é, 

possivelmente, o dispositivo mais utilizado. Por se tratar de uma realidade comum 

entre os estudantes da educação básica, a utilização do celular em sala de aula é 

bastante controversa, pois está associada ao entretenimento, prejudicando a 

concentração e aprendizagem do aluno. As instituições escolares têm falhado na 

tentativa de restringir ou impedir seu uso dentro das salas de aula, mas podem usar 

esta oportunidade para torná-lo um aliado no processo de aprendizagem, usando-o 

como ferramenta digital. 

Considerando esse cenário, buscou-se neste trabalho a elaboração de uma 

ferramenta tecnológica educacional, empregando um dispositivo móvel (celular) como 

facilitador na aprendizagem de química orgânica.  

O aplicativo desenvolvido, a partir de marcadores QRcode, projetou 

satisfatoriamente imagens de moléculas orgânicas 3D por meio da realidade 

aumentada. O usuário poderá manusear, rotacionar, ampliar e reduzir o tamanho do 

objeto virtual, além de poder comparar duas estruturas simultaneamente. Por meio 

dessas imagens, espera-se facilitar a aprendizagem de isômeros, de forma a reduzir 

o grau de abstração e auxiliar a visualização de estruturas considerando a geometria 

espacial dos compostos orgânicos, o que facilita a compreensão sobretudo quando 

se aborda a estereoisomeria, cuja disposição espacial dos átomos é determinante 

para identificação dos isômeros. 

Os programas Unity, Blender, Vuforia e Jmol, empregados no desenvolvimento, 

atenderam as necessidades iniciais de criação do aplicativo, idealizado para 

solucionar um problema recorrente em sala de aula: a dificuldade dos alunos em 

diferenciar os isômeros espaciais em virtude da apresentação das fórmulas estruturais 

nos materiais didáticos se dar de forma plana e ser requerido a compreensão espacial 

da geometria das moléculas.  

A utilização do aplicativo como metodologia ativa também foi discutida, sendo esta 

prática apontada como a mais propícia para ensinar o aluno no século XXI. Tendo em 

vista as mudanças sociais, o professor se vê constantemente desafiado a propor 

estratégias a fim de atender às demandas do mundo moderno, que não se opõe ao 

progresso, mas concilia sua prática docente às ferramentas tecnológicas disponíveis 

para enriquecer sua aula e despertar o interesse do aluno. Nesse sentindo, este 
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trabalho também buscou incentivar o surgimento de um professor apto a criar 

materiais, articular atividades inovadoras, jogos e aulas roteirizadas que tornem a 

aprendizagem mais prazerosa e significativa.  

Portanto, inferimos que o aplicativo isomeriAR é viável para uso em dispositivos 

móveis (o celular tipo smartphone, por exemplo) como ferramenta auxiliar no ensino 

de isomeria em química orgânica, para alunos do ensino médio. Há ainda 

possibilidades inovadoras de aplicação em outras vertentes da química do aplicativo 

IsomeriAR, o qual será validado em sala de aula futuramente.  
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7 Apêndice 
 

Para acesso às fichas de propriedades físicas dos compostos abra a câmera do 

smartphone e aproxime do card. Para acesso às imagens de RA execute o aplicativo 

IsomeriAR e aproxime do card. 

Cards 
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