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RESUMO  

 

 

RAIMONDI, Caroline Hungaras. Studentes: criação de aplicativo educacional móvel para 

estudantes de odontologia. 40 p. Monografia Odontologia – Universidade Cesumar, Maringá, 

2020.  

 

 

O presente trabalho objetivou a elaboração de um aplicativo educacional móvel para 

acadêmicos do curso de odontologia. Com esta ferramenta, buscou-se criar uma forma de 

aprendizado, complementando as técnicas pedagógicas já existentes, trazendo este jogo como 

uma alternativa dinâmica e inovadora. O jogo foi inspirado no aplicativo de celular “Quem 

sou eu?”, em que o jogador deve descobrir qual palavra aparece na tela, sem visualizá-la, 

apenas ouvindo dicas. Para a construção do aplicativo, utilizou-se a plataforma MIT App 

Inventor, que possibilitou a formação de um protótipo simples e eficaz, capaz de idealizar o 

funcionamento do jogo. No aplicativo, foram abordadas disciplinas comuns do curso de 

odontologia, todavia, para exemplificar utilizou-se apenas a Prótese Fixa, mais 

especificadamente Materiais de Moldagem. Este projeto, portanto, buscou desenvolver uma 

ferramenta simples e efetiva de estudos, que irá colaborar para uma educação de qualidade e 

aprendizado pleno dos acadêmicos do curso de odontologia. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Tecnologia; Odontologia. 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

This study aimed to develop a mobile educational application for dentistry students. With this 

tool, it was sought to create a method of learning as a dynamic and innovative alternative, 

complementing the existing pedagogical techniques. The game was inspired by the mobile 

application “Who am I?”, in which the player must find out what word appears on the screen, 

without visualizing it, just listening to tips. The MIT App Inventor platform was used for the 

construction of the application, which enabled the formation of a simple and effective 

prototype, capable of idealizing the functioning of the game. In the application, common 

subjects of the dentistry course were approached, however, to exemplify, only the Fixed 

Prosthesis was used, more specifically Molding Materials. This project, therefore, sought to 

develop a simple and effective study tool, which will collaborate for a high educational 

quality and effective learning of dentistry students. 

 

Keywords: Learning; Technology; Dentistry. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Estudos levantados nesta pesquisa mostram que a utilização da tecnologia na educação 

possui grande potencial para se tornar um dos principais métodos de ensino e aprendizagem, 

já que, nos dias de hoje, as inovações tecnológicas tem alcançado, cada vez mais, todas as 

áreas da sociedade, incluindo as instituições de ensino. A educação, por meio de dispositivos 

móveis, tem levado os alunos para além das quatro paredes da sala de aula e rompido 

barreiras que limitavam as possibilidades de aprendizado, trazendo, assim, um ambiente mais 

atrativo, dinâmico e inovador.  

Durante os últimos anos, foi possível observar um aumento considerável na utilização 

de dispositivos móveis. Esses, que antes eram criados com uma única finalidade, fabricados 

para realizar apenas uma função, como exemplo: os aparelhos MP3s, que reproduziam, 

somente, arquivos de áudio; hoje, com a evolução tecnológica, tornou-se possível a criação de 

dispositivos que permitem a utilização de vários aplicativos em um só aparelho. Além do 

mais, a internet passou a disponibilizar um acesso pleno a esses usuários, facilitando, assim, o 

alcance de vários tipos de informação, a qualquer hora e a qualquer lugar. Diante de tantas 

transformações tecnológicas, fica evidente a necessidade da aprendizagem se adaptar a esse 

meio tecnológico. 

 

Atualmente, os jogos são considerados excelentes ferramentas instrucionais, 

na medida em que entretém, motivam e facilitam o aprendizado, além de 

aumentar a capacidade de retenção do que foi ensinado. Quando os jogos são 

utilizados como motivadores do processo de aprendizagem, eles são 

considerados jogos educacionais (ROSADAS, 2012, p. 265). 

 

Diante ao exposto, é perceptível que a utilização de jogos em aplicativos móveis tem-

se mostrado, cada vez mais, eficaz no auxílio a aprendizagem, já que esses tornam a tarefa de 

estudar, muitas vezes considerada cansativa e tediosa, algo mais dinâmico e divertido. 

Nesse sentido, é de suma importância pensar em novas possibilidades de ensino, 

especialmente, com o panorama de ensino-aprendizagem que se instalou em 2020, devido à 

pandemia do Corona Vírus, e que obrigou instituições de ensino a aderir novas formas de 

ministrar as aulas, novos comportamentos de docentes e estudantes, novas formas de 

relacionamento e novas modos de pensar e de produzir conteúdo.  
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 Tendo conhecimento da quantidade de conteúdos ministrados nas disciplinas ao longo 

do curso de Odontologia, sabe-se que, na maioria das vezes, esses são expostos por métodos 

tradicionais da pedagogia e que, facilmente, podem tornar o estudo algo monótono e 

desinteressante para os alunos. Foi pensando nisso que o presente estudo buscou elaborar um 

aplicativo educacional móvel para os estudantes de Odontologia. O aplicativo foi inspirado no 

jogo “Quem sou eu?”, disponível em todas as lojas de aplicativos, cujo objetivo é fazer com 

que o jogador descubra qual palavra aparece na tela, sem a olhar, apenas ouvindo dicas. Neste 

protótipo, o jogo segue a mesma lógica, porém abordando conteúdos referentes ao curso de 

Odontologia. Como exemplo, foi escolhido o conteúdo de Prótese fixa, mais 

especificadamente, Materiais de Moldagem.  

O objetivo deste trabalho, portanto, foi criar uma estratégia de estudos para 

acadêmicos de odontologia, utilizando ferramentas contemporâneas e gerando interação entre 

os alunos. O presente estudo, irá abordar as etapas de desenvolvimento do aplicativo, 

esboçando passo-a-passo a construção do jogo e as ferramentas utilizadas para esse fim. 

Esse aplicativo será de considerável relevância na formação das próximas gerações de 

cirurgiões dentistas, visto que, tanto na universidade, quanto após a conclusão do curso, esses 

terão prazer em adquirir novos conhecimentos de uma maneira dinâmica e eficaz. Desse 

modo, o presente trabalho busca contribuir para uma educação de qualidade e aprendizado 

pleno dos acadêmicos do curso de Odontologia. Com esta ferramenta, os alunos terão a 

chance de exercitar, de uma maneira descontraída, aquilo que aprenderam em sala de aula, 

formando, assim, futuros profissionais mais bem capacitados.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.1 Métodos de Aprendizagem 

 

É impossível falar de aprendizagem sem citar o ensino, uma vez, que um é 

consequência do outro, afinal, o principal objetivo do ensino é a aprendizagem. Sabe-se que o 

aprendizado é um processo complexo que depende, diretamente, de quem recebe os 

ensinamentos. Os educadores trabalham facilitando este processo, entretanto, parte do aluno o 

interesse em absorver e em se aprofundar nos conteúdos ensinados. É possível constatar este 

fato na afirmação de Piletti: 

 

[...] convém salientar que aprendizagem não é apenas um processo de 

aquisição de conhecimentos, conteúdos ou informações. As informações são 

importantes, mas precisam passar por um processo muito complexo, a fim de 

se tornarem significativas para a vida das pessoas. Todas as informações, 

todos os dados da experiência devem ser trabalhados, de maneira consciente 

e crítica, por quem os recebe (1997, p. 258).  

 

O desafio da aprendizagem pertence tanto àqueles que buscam por ela, quanto àqueles 

que a transmitem. Para alcançar êxito neste processo, é necessário dedicação e interesse de 

ambos os lados. Conforme Oliveira: 

 

Um dos maiores e mais antigos desafios enfrentados pelos professores em 

âmbito geral, é o de descobrir diferentes formas de transmitir um 

conhecimento para seus alunos, e ainda, dentre estas formas, escolher a que 

melhor se aplica para a apresentação de determinado conteúdo (2007, p. 2). 

 

Com certeza, o desafio de ensinar não é dos mais fáceis, muito menos o de aprender. 

São muitas as técnicas utilizadas e todas elas possuem o mesmo objetivo: fazer com que o 

aluno aprenda, plenamente, o conteúdo.  

Desde os tempos antigos, os métodos de aprendizagem vêm sendo estudados a fim de 

encontrar o meio mais eficaz para sua aplicação. Com a evolução da tecnologia, essa busca 
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tem-se entrelaçado, cada vez mais, com inovações científicas. Porém, a sociedade tem 

usufruído de todos artifícios que a modernização proporciona? Ou será que a educação se tem 

conservado com base nas influências passadas até os dias de hoje?  

Santos (2005) aborda, em seu artigo, uma pesquisa realizada com cinco professores 

universitários que participaram de uma entrevista qualitativa, cujo objetivo era conhecer, por 

meio dos testemunhos desses docentes, aspectos que causam mal-estar devido aos avanços 

tecnológicos e suas aplicações na educação. Para isso, foram aplicadas cinco questões durante 

a entrevista e, para a análise dos dados obtidos, foi utilizado um conjunto de técnicas de 

análise de informações baseado na proposta de Bardin (2004) e complementada por Moraes 

(1999). 

 Com os resultados da pesquisa de Santos (2005), foi possível encontrar semelhanças 

nas respostas dos entrevistados, os quais relataram que todos já utilizam o instrumental da 

informática de modo amplo, porém desconhecem o potencial de sua aplicação mais efetiva 

em sala de aula e na educação. Outra circunstância apresentada pelos docentes é que todos 

gostariam de poder receber mais capacitação, pois são bastante autodidatas no que já possuem 

de experiência com a tecnologia. Os professores relataram, ainda, que é visível como existem 

alunos à frente deles no uso desses recursos, em contrapartida, há, também, aqueles que não 

chegam a ter contato com o computador. Dentre esses docentes entrevistados descobriu-se, 

também, que os professores de instituições particulares possuem uma melhor capacitação em 

informática educativa, por conta da presença de laboratórios na instituição.  

Além disso, os entrevistados relataram satisfação quanto ao uso da tecnologia 

tratando-se da rapidez e da facilidade de acesso às informações e, também, como esta 

ferramenta auxilia o preparo das aulas. Entretanto, alguns demonstraram que o seu mal-estar 

se relaciona com o medo de serem substituídos pela máquina e, assim, perder o controle da 

situação (SANTOS, 2005). Assim, foi possível observar a importância da constante busca por 

melhorias e atualizações técnicas, para que, não só os professores, mas a própria educação, 

encontrem-se preparados para enfrentar este novo mundo e suas diversidades. 

Segundo Lacanallo (2007), atualmente, muitos educadores procuram entender e 

responder aos desafios da educação considerando, somente, os elementos da 

contemporaneidade. Indo contra este pensamento, a autora sugere que, para alcançar um 

método de aprendizado ideal, é necessário conhecer de onde surgiram as influências 

educacionais que permanecem até os dias de hoje. Em sua análise histórica e educacional do 

trabalho didático, Lacanallo (2007) faz um resgate que demonstra a evolução da educação e 
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dos métodos de aprendizagem no Brasil, partindo da influência dos Jesuítas na educação 

brasileira.  

A autora ressalta a importância de analisar e compreender as modificações que sofreu 

a educação, levando em conta o contexto histórico em que foi produzida, já que visava 

atender às necessidades do momento, dentre as quais o processo de apropriação do 

conhecimento: “Os conceitos e métodos de ensino e de aprendizagem, assim como os 

homens, são históricos e circunstanciais” (LACANALLO, 2007, p. 18). 

Assim como Santos (2005) relata em sua pesquisa qualitativa a importância da maior 

dedicação por parte dos educadores em se atualizar às inovações, Lacanallo (2007) ressalta a 

necessidade de estudar, também, metodologias passadas de ensino, para que seja possível 

descobrir as incorreções e, então, aprimorá-las.  

 

 

2.1.2 Estudo Interativo 

 

 

Sabe-se que a Universidade é um ambiente coletivo e que necessita, muitas vezes, da 

interação de seus alunos para o desenvolvimento de projetos e afins. O curso de odontologia, 

também, está incluso nesse aspecto. Ao término dos anos em que são ministradas apenas aulas 

teóricas, os alunos são introduzidos no dia a dia clínico e, para realizar os atendimentos, 

precisam trabalhar em duplas, fato que pode acarretar dificuldades devido a problemas 

relacionais. Todavia, entende-se que este convívio é necessário, visto que, ao se formarem, 

estes profissionais continuarão trabalhando em equipe.  

Dessa maneira, compreende-se que estimular o estudo em grupo pode ser uma opção 

para proporcionar ao estudante uma oportunidade de aprender a se comportar em ambientes 

que exijam a interação coletiva. Para Xavier (1975), um grupo de estudo, quando bem 

conduzido, tem condições de propiciar aos alunos o aprendizado do convívio social e 

desenvolver a criatividade que existe em cada um. Nesse sentido, ela desenvolveu uma 

pesquisa que propunha que alguns alunos estudassem em grupos por um período, com intuito 

de provar que o método de estudo compartilhado pode, sim, gerar benefícios para o 

acadêmico (XAVIER, 1975).  



14 
 

Nessa pesquisa, foi selecionada uma turma de 51 alunos do curso de enfermagem para 

uma matéria em que estudariam psicologia e formaram-se grupos de cinco a seis pessoas 

cada. No primeiro semestre, foi adotado o seguinte critério de trabalho: pesquisa do assunto a 

ser estudado em grupo e redação final, também, em grupo. No segundo semestre, a pesquisa 

inicial continuou sendo em grupo, porém a redação final passou a ser feita individualmente, 

isso porque, os pesquisadores observaram a não participação de alguns membros no trabalho 

da equipe. Ao final deste período, os alunos receberam um questionário para avaliarem a 

eficácia do projeto. Mais da metade da turma avaliou esse método como “ótimo” (55%), 

outros como “bom” (41%) e ninguém assinalou as opções que diziam “mau” ou “péssimo”, 

porém houve pessoas que deixaram em branco (4%) (XAVIER, 1975).  

Ainda no questionário realizado por Xavier (1975), os discentes tinham a opção de 

mostrar quais foram, em seu ponto de vista, as vantagens e as desvantagens desse método de 

estudo. As vantagens foram relatadas como: melhor aprendizagem; possibilitar aos alunos 

socializarem entre si; possibilitar a discussão e a troca de ideias entre os colegas. Já como 

pontos negativos, foram expostos: falta de participação de alguns colegas, ou, então, falta de 

entrosamento entre os membros e, por último, alguns participantes relataram conversas no 

período de estudo como uma desvantagem.  

Com a pesquisa de Xavier (1975), foi possível observar que mais da metade dos 

alunos ficaram satisfeitos com esse método de estudo e aprendizado e, também, foi observado 

que a frequência dos alunos na biblioteca aumentou consideravelmente, no que se refere a 

consultas de materiais, comparado aos anos anteriores. 

Diante disso, fica evidente os benefícios que o estudo em conjunto pode trazer para o 

acadêmico, gerando, em diversos casos, uma melhor aprendizagem, além de proporcionar a 

oportunidade para os indivíduos socializarem mais entre si e, até mesmo, aprenderem a lidar 

com o trabalho em grupo.  

 

 

2.1.3 Tecnologia na Educação 

 

 

Não é difícil perceber a dependência da tecnologia no dia a dia da população 

globalizada. Seja direta ou indiretamente, ela está presente em todas as esferas da sociedade. 
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É quase impossível imaginar um mundo onde não existam aparelhos smartphones, ou, então, 

uma casa sem geladeira para refrigerar os alimentos, entre outros exemplos. Desde o seu 

descobrimento, a tecnologia tem a cada dia ocupado mais espaço no cotidiano humano, e é 

impossível cogitar um retrocesso neste aspecto. Segundo Chaves (1999), as ferramentas 

tecnológicas que estão ligadas ao computador digital, foram desenvolvidas, em grande parte, 

depois de 1940 e, somente no final da década de 1970, começaram a ter impacto na sociedade, 

com a popularização dos microcomputadores e sua interligação em redes.  

Sabe-se que o termo tecnologia é conhecido pelos educadores há várias décadas, uma 

vez que a fala humana, a escrita, as aulas, os livros e as revistas são, também, modelos de 

tecnologias (CHAVES, 1999). Todavia, com o passar dos anos, essas ferramentas evoluíram 

frente ao desenvolvimento tecnológico e científico tornando esse termo mais abrangente, pois 

leva em consideração o uso de aparelhos tecnológicos. 

No que se refere ao uso da tecnologia na educação, é normal pensar, inicialmente, que 

se trata da modalidade EaD (Educação à Distância), a qual, também, é um dos maiores 

exemplos do uso da tecnologia educacional. Entretanto, para Chaves (1999) o que tem tomado 

maior espaço atualmente é a Aprendizagem mediada pela tecnologia, ou seja, aqueles 

indivíduos que utilizam a tecnologia, principalmente a internet, para o seu auto aprendizado 

acerca de um assunto. Isso não exclui o fato de que, por trás de todo conteúdo postado na 

internet, exista um mediador que elabore a informação, contudo é o próprio indivíduo que 

busca o conhecimento. A internet trouxe, então, a possibilidade de que o indivíduo decida 

como, quando, e onde estudar, tendo inúmeras opções de conteúdo.  

A utilização da tecnologia, atualmente, tem rompido barreiras na educação e aberto 

portas para ambientes de aprendizagem fora da sala de aula, com inovações nas metodologias 

de ensino e fazendo com que o processo de aprendizagem seja, cada vez mais, atrativo e 

dinâmico. 

É comumente concebido que a tecnologia afasta as pessoas; de fato, se utilizada de 

maneira incorreta e sem restrições pode acarretar efeitos negativos no desenvolvimento 

pessoal. Entretanto, se utilizada da maneira consciente, pode atrair pessoas na busca de novos 

conhecimentos. Ao invés de, simplesmente, culpar os aparelhos celulares por “roubar” a 

atenção dos alunos, é necessário tirar proveito desses e criar uma maneira de inseri-los no 

ambiente educacional, com a intenção de transformar o conhecimento e estimular o interesse 

do aluno pelo conteúdo abordado, transformando esse processo de aprendizagem em algo 
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mais agradável. Sendo assim, cabe às instituições de ensino educar e agregar valor à 

utilização desses aparelhos.  

 

 

2.1.4 Uso de Aplicativos Móveis para Aprendizagem. 

 

 

Para discutir sobre este tópico, é necessário, antes, explicar o que são aplicativos 

móveis. Esses são programas desenvolvidos para serem utilizados de forma remota e, na 

maioria dos casos, por touchscreen (navegação através do toque), pois são, comumente, 

utilizados em dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Suas abordagens são 

variadas, podem ser jogos, redes sociais, editores de fotos, organizadores pessoais, entre 

outros.  

É possível observar, no contexto tecnológico atual, o aumento no número de usuários 

da internet, segundo Jonas Valente (2020), repórter do site Agência Brasil, três a cada quatro 

brasileiros acessam a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas. Diante desse 

crescimento, ampliou-se, também, o uso de aplicativos móveis, de modo que, nada mais 

oportuno, que utilizar essa ferramenta para incrementar os métodos de aprendizagem dos 

estudantes. 

O uso de aplicativos como mecanismo de ensino nas áreas da saúde é algo bastante 

inovador e tem tomado amplo espaço nas universidades. Pereira (2016) construiu um 

aplicativo cuja função era facilitar a aprendizagem dos alunos de enfermagem, quando 

estavam aprendendo a aferir os sinais vitais de seus pacientes. Para o autor, a criação do 

aplicativo digital sobre sinais vitais se fez de grande importância para a melhor formação 

profissional e melhor qualidade de ensino.  

Nesse aplicativo é possível, classificar  IMC (Índice de massa corporal), escala de dor, 

temperatura, respiração, pressão arterial, pulso e, também, possui uma aba denominada 

“teste” onde o aluno poderá responder questões sobre diferentes temas, que o permite 

identificar suas maiores dificuldades e focar em suas necessidades na hora de estudar 

(PEREIRA, 2016). Com esse estudo, percebeu-se que o uso de aplicativos móveis pode deixar 

o aprendizado mais dinâmico e interessante. Além disso, esse produto tecnológico, 
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desenvolvido pelo autor, serve como um suporte ao estudante, garantindo facilidade no acesso 

à informação onde estiver, já que está disponível, também, para o uso off-line.  

Tibes, Dias e Zem-Mascarenhas (2014) publicaram uma revisão integrativa de 

literatura, que analisava os aplicativos móveis desenvolvidos para a área da saúde no Brasil, 

nos períodos entre janeiro de 2006 e julho de 2013. Em sua busca inicial, foram encontrados 

319 estudos que tratavam desse assunto e, após a leitura de todos títulos e resumos, foram 

selecionados 27 estudos que respeitavam os critérios de inclusão, para uma análise mais 

detalhada. Esse estudo destacou que a área mais abordada foi a multiprofissional, ou seja, 

incluindo duas ou mais categorias distintas da área da saúde, com 12 aplicativos, em segundo 

lugar, a área médica com 7 aplicativos, enfermagem com 3 aplicativos e odontologia com 2 

aplicativos.  

Pode-se, também, citar o trabalho desenvolvido por Mosa (2012), na Universidade 

Columbia, que apontou 83 aplicativos móveis registrados na literatura internacional. Desses, 

57 eram voltados para o auxílio no diagnóstico médico, 15 eram para acesso do próprio 

paciente e 11 aplicativos eram voltados para estudantes de medicina e de enfermagem. 

Na realidade em que vivemos, a popularização dos smartphones tem causado um 

impacto mundial, que coloca os indivíduos em face da necessidade de adaptação a essas 

tecnologias. O celular trouxe facilidade, agilidade e rapidez que a sociedade buscava. Com 

apenas um acesso, tem-se, em mãos, infinitas possibilidades de pesquisa e, em apenas alguns 

segundos, encontra-se o que busca. Assim, como em tantas áreas profissionais, os estudantes, 

também, podem utilizar esse atributo para aprimorar seus conhecimentos e tornar a 

aprendizagem mais convidativa e eficaz. 

 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo, serão expostos os materiais e os métodos utilizados para o 

desenvolvimento do aplicativo StuDentes, com auxílio do programa de criação de aplicativos 

do Massachusetts Institute of Technology, doravante MIT. 
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O protótipo do aplicativo foi desenvolvido com a ferramenta de programação MIT App 

Inventor (MIT, 2020), oferecida em uma plataforma virtual. Esse programa possibilita a 

construção de aplicativos em aparelhos Android, utilizando a Visual Programming Language 

(VLP), a qual permite que a construção algorítmica seja feita com a interação de elementos 

visuais. Sendo assim, o MIT App Inventor é uma ferramenta de simples manuseio, que não 

exige profundos conhecimentos de softwares para ser capaz de criar um aplicativo. 

Para realizar a programação, a plataforma oferece, basicamente, duas abas chamadas 

Desingner e Blocks. Na primeira, é criada a área de interação do aplicativo, ou seja, os botões, 

as caixas de textos, as imagens e, até mesmo, as funções mais complexas como ordem de 

movimentações. Nesta primeira fase da construção, ainda trabalhando na função Desingner 

(figura 1), o indivíduo precisa, somente, arrastar os componentes que deseja para a tela 

principal, chamada Viewer. Após ter selecionado as funções, deve-se programar seu 

funcionamento, por meio da aba Blocks (figura 2). Nesse ambiente, os blocos funcionam 

como um quebra-cabeça, que faz com que um bloco encaixado em outro realize a ação final, 

desejada pelo criador, formando o algoritmo do aplicativo.  

 

Figura 1 - Aba Designer 

Fonte: MIT App Inventor, 2020. 
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Figura 2 - Aba Blocks 

 

Fonte: MIT App Inventor, 2020. 

 

A construção do aplicativo foi realizada, totalmente, on-line. Para testar o aplicativo 

desenvolvido, foi necessário baixar o aplicativo MIT App Inventor Companion em um 

dispositivo móvel Android. Uma segunda opção para testá-lo, sem o uso de aparelhos móveis, 

foi a instalação do emulador no computador, que funciona como simulador de um aparelho 

Android, entretanto, o emulador possui limitações quanto à demonstração dos efeitos do 

aplicativo, por isso, a melhor opção foi testá-lo em aparelhos móveis. Quando o aplicativo 

MIT App Inventor estiver, a conexão pode ser feita através da leitura de um QR Code gerado 

pela plataforma ou, então, utilizando um cabo USB plugado ao computador. 

    

 

2.2.1 Etapas do Projeto 

 

 

O aplicativo desenvolvido para este trabalho, ainda, caracteriza-se como uma 

simulação, por isso ele pôde ser projetado e idealizado pela própria autora, sem necessidade 

de profissionais especializados na área. A plataforma MIT App Inventor permite a facilidade 

de criação, por isso, foi a escolhida para o desenvolvimento do projeto. 
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2.2.2 Atividades Realizadas 

 

 

Abaixo, serão descritas, resumidamente, as atividades realizadas, com o objetivo de 

demonstrar como o projeto foi executado. O estudo será detalhado em ordem cronológica, 

conforme a evolução do projeto. 

1. Pesquisa sobre métodos de ensino e aprendizagem, buscando metodologias 

inovadoras; 

2. Pesquisa sobre os aplicativos de estudo, odontologia e saúde existentes até o 

momento; 

3. Pesquisa sobre o uso de tecnologias na educação; 

4. Seleção de artigos científicos para o embasamento teórico do projeto; 

5. Procura e escolha da plataforma utilizada para o desenvolvimento do aplicativo; 

6. Escolha da matéria acadêmica de odontologia para ser abordada no protótipo; 

7. Busca e pesquisa do conteúdo abordado no aplicativo, neste caso, Materiais de 

moldagem na Prótese Fixa; 

8. Seleção de pelo menos 7 características dos materiais referidos, para a inserção nos 

comandos do jogo; 

9. Desenvolvimento do protótipo do aplicativo, utilizando a plataforma MIT App 

Inventor; 

10. Realização de testes; 

11. Elaboração da monografia; 

12. Conclusão do projeto e apresentação do projeto final. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

 

      

Posterior à fase de pesquisas, deu-se início ao desenvolvimento do protótipo. O 

aplicativo consiste, basicamente, em um jogo, no qual o jogador precisa adivinhar qual é a 

palavra (sendo ela sobre materiais de moldagem em prótese fixa) que aparecerá na tela de seu 

celular. 

Para iniciar a dinâmica, o jogador deve apoiar o dispositivo móvel com as duas mãos 

em sua própria testa, para que ele não visualize a resposta final. Enquanto isso, outra pessoa 

estará à frente do jogador principal, visualizando a resposta e, também, as dicas, que deverão 

ser repassadas ao parceiro. Ao acertar a charada, o jogador deverá sacudir seu smartphone, 

para que a tela mostre o próximo desafio. 

O protótipo possui funções simples de “selecionar” e “voltar”. Na tela inicial (figura 

3), foram adicionadas 8 opções para que o jogador escolha qual disciplina irá estudar, sendo 

elas Prótese Fixa, Cirurgia, Periodontia, Dentística, Farmacologia, Endodontia, 

Odontopediatria e Anatomia Dental. Todas essas especialidades foram escolhidas 

aleatoriamente para preencher a tela inicial do nosso aplicativo, porém, neste protótipo, 

apenas a função da Prótese Fixa estará disponível para teste.  
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Figura 3 - Tela do Menu Principal 

  

Fonte: MIT App Inventor, 2020. 

 

Ao selecionar uma disciplina, o jogador adentra em uma nova página (figura 4), na 

qual poderá optar por um assunto específico sobre a matéria selecionada. Então, 

imediatamente, o jogo iniciará. Para passar para o próximo desafio, com o celular em posição 

horizontal, a pessoa que está jogando deverá sacudir o seu aparelho. Caso o jogador queira 

reiniciar a dinâmica ou escolher outra matéria, ela terá à disposição a tecla “voltar” (figura 5). 

Contudo, se o jogador for até o fim do desfio, na última tela, aparecerá um comunicado o 

parabenizando (figura 6) e, também, uma tecla para voltar ao menu e poder escolher outra 

disciplina ou conteúdo para estudar. 
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Figura 4 - Tela do Menu Específico de cada Disciplina 

 

Fonte: Fonte: MIT App Inventor, 2020. 

Figura 5 - Tela de interação do jogo (no momento do game deverá estar na posição horizontal) 

 

Fonte: Fonte: MIT App Inventor, 2020. 
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Figura 6 - Tela Final 

 

Fonte: MIT App Inventor, 2020. 

 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DO JOGO 

 

 

Para a construção do jogo, o foco foi trazer algo simples e dinâmico para os 

estudantes, levando em consideração a importância de se criar prazer ao estudar, bem como a 

busca por estimular a interação entre jogador principal e jogador coadjuvante.  

Na tela do Menu inicial, foram empregados comandos simples para o funcionamento 

do jogo. A plataforma MIT App Inventor permite que o criador do aplicativo escolha 

componentes para preencher a tela e criar funções. A seguir será explanado quais itens foram 

selecionados para a formação de cada tela. 
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3.2.1 Menu Principal 

 

 

Para a elaboração do menu principal, a primeira produção foi realizada na função 

Desingner. Na interface de usuário, foram adicionadas 2 legendas, sendo elas, o título com o 

nome do aplicativo e uma caixa de texto que dará o primeiro comando para o jogador. Além 

disso, foram adicionados 8 botões para que o indivíduo possa selecionar a temática desejada. 

O jogador deverá clicar em um desses botões com as temáticas para iniciar o jogo.  

Neste protótipo, apenas o botão com legenda “Prótese Fixa” encontra-se disponível 

para testes, por isso, foram formuladas programações somente para esta opção. Para 

programar essa função, foi necessário entrar na aba Blocks e selecionar “Controle”. Neste 

ambiente, assim como um quebra-cabeça, optou-se por uma peça que possuísse a opção de ter 

outra peça acoplada a ela e esta função deveria ser ativada ao “clique” do jogador. Diante 

disso, foi eleita a opção “quando Prótese Fixa for clicada, fazer...”. Conectada a ela, colocou-

se a peça “abrir outra tela...”, esta peça, também, conta com a opção de se conectar a outra, 

que abriria outra tela. Uma nova tela se abrirá assim que uma opção for clicada, neste caso a 

Screen2 (figura 7). 

 

Figura 7 - Programação para mudar da tela inicial para segunda tela. 

  

Fonte: MIT App Inventor, 2020. 

 

 

3.2.2 Tela de Menu Específico para cada Matéria 
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Levando em conta que, somente, o botão de opção Prótese Fixa estará disponível 

nesse protótipo, será utilizado como exemplo essa disciplina para demonstrar como 

funcionará a tela de menu específico de cada matéria.  

A ideia desta tela é que nela estejam todas as áreas de conhecimento da disciplina que 

será abordada. No caso deste projeto, colocou-se, apenas, 4 botões para apresentar o modelo. 

Nesses botões, o jogador possui as opções Materiais de Moldagem, Preparo, Coroas 

Provisórias e Núcleo Intrarradicular. Além disso, foram adicionados, também, duas caixas de 

texto, em que a primeira representa o nome da disciplina escolhida e a segunda caixa, o 

comando para a escolha de qual área de conhecimento o jogador deseja estudar. Por último, 

no canto esquerdo inferior da tela, foi adicionado um botão com a função “voltar”, caso o 

jogador queira retornar ao menu principal. 

No que tange à programação, foi seguido o modelo de funcionamento do menu 

principal, apenas alterando quando a opção escolhida for selecionada. Neste caso, apenas, a 

primeira opção “materiais de moldagem” estará disponível e, então, irá alterar para a próxima 

tela, “Screen3”. Nesta tela, também, foi adicionada a função “voltar”, utilizando o comando 

“quando voltar for clicado...” conectado a “abrir outra tela...” e por último, plugado em 

“Screen1”, o que levará o jogador para a tela inicial. 

 

Figura 8 - Programação da tela específica de Prótese Fixa 

 

Fonte: MIT App Inventor, 2020. 

 

 

3.2.3 Tela de Interação do Jogo 
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Ao selecionar a opção “materiais de moldagem”, o jogador dará início ao game. Nesta 

opção, existirão sete telas para o jogador desvendar. Em cada uma das telas, haverá um nome. 

Dessa forma, serão citados alguns materiais de moldagem dentro da prótese fixa e, dentro de 

cada tela, esses nomes estarão acompanhados de dicas, para que o auxiliador ajude o jogador 

a descobrir qual é o material.  

Foram selecionados 7 materiais de moldagem para compor o jogo, sendo eles: 

Hidrocolóide irreversível; Poliéster; Polissulfeto; Silicona de condensação; Silicona de 

adição; Godiva e Pasta zinco enólica. Dentro de cada tela foram atribuídas, também, entre sete 

e oito dicas, que precisavam ser objetivas e resumidas, para facilitar a associação e, 

consequentemente, levar o jogador a inferir a resposta (apêndice A). 

No que diz respeito aos componentes destas telas, para cada título e, também, para 

cada dica, foram adicionadas uma “legenda”. Entretanto, o único botão adicionado foi o que 

possui a função de “voltar” para o menu específico da matéria, para o caso de o jogador 

decidir selecionar outro assunto para jogar.  

Diferentemente das outras telas iniciais, esta o jogador não poderá visualizar. O 

dispositivo móvel deverá estar na posição horizontal, apoiado pelas duas mãos do jogador, na 

altura de sua testa. Por esse motivo, será impossível ativar utilizando botões, de modo que 

serão utilizadas novas funções: Sensor Acelerômetro + Temporizador. Essas ferramentas se 

encontram na paleta de Sensores. Para acioná-las, é necessário, simplesmente, arrastá-las para 

a tela desejada. Esses componentes ficarão invisíveis na tela, sendo possível visualizá-los, 

somente, durante a programação.  

O Sensor Acelerômetro mede a aceleração aproximada em três dimensões usando 

unidades de (m/s2), com base no Sistema Internacional de Unidades, e detecta se o telefone 

está sendo sacudido. Com isso, esta ferramenta capta quando o jogador sacode o aparelho 

celular, na posição horizontal, fazendo com que o jogo altere a tela para o próximo desafio. 

Para isso, foi ativado a função com uma sensibilidade Forte, para o aparelho detectar, 

facilmente, a movimentação. 

O Temporizador foi adicionado para regularizar a função do Acelerômetro, de forma 

que haja intervalos de tempos entre uma tela e outra, não deixando que as telas mudem sem o 

comando do jogador. Neste caso, foi adicionado um intervalo de 1000 milissegundos.  

Na aba Blocks desta tela, foram programados, além da função de “voltar”, como nas 

telas anteriores, blocos para ativar a função do Sensor Acelerômetro, sendo eles “quando o 
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SensorAcelerômetro1 for sacudido fazer...” plugado ao bloco “abrir outra tela...” e, por fim, 

conectar-se-á a tela que se deseja abrir, seguindo uma ordem gradual, ou seja, a Screen3 

abrirá a Screen4, que, em seguida, abrirá a Screen5, e assim por diante. 

 

Figura 9 - Programação das telas de interação do jogo. 

 

Fonte: MIT App Inventor, 2020. 

 

 

3.2.4 Tela Final  

 

 

A última tela mostra que o jogador chegou ao final dos desafios. Os seus componentes 

são simples, apenas duas legendas e um botão. A primeira legenda parabeniza o jogador por 

ter chegado ao final do desafio, já a segunda dá um comando para que o jogador volte à tela 

específica da matéria. Caso o jogador queira trocar de disciplina para estudar, na Screen2 

haverá um botão que o levará à tela inicial. Na aba Blocks, portanto, foi programado, somente, 

o uso do botão “voltar”, como nas demais telas. 

 

Figura 10 - Programação da tela final. 

 

Fonte: MIT App Inventor, 2020. 
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3.3 FLUXOGRAMA FUNCIONAL DO JOGO 

 

Figura 11 - Fluxograma funcional do jogo 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.4 LAYOUT DO APLICATIVO 

 

 

Para a idealização do aplicativo, foi desenvolvido um exemplo de layout para as telas. 

Primeiramente, foi selecionada a paleta de cores e identidade visual, após isso, foi idealizado 

o design das telas utilizando a plataforma Photoshop 2020 CC. Para encontrar referências e 

inspirações foram utilizados os sites Behance e Envato Elements. 

 

Figura 12 - Logomarca do aplicativo 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Figura 14 – Área de login do jogador 

Figura 13 – Tela do Menu Principal 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 15 – Tela de Menu específico para cada disciplina 

Figura 16 – Tela de interação do jogo 
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Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Tela final de cada desafio 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização de aplicativos móveis tem mostrado enorme potencial para a aplicação no 

processo educacional. Estudos citados, anteriormente, têm mostrado que tais recursos 

aperfeiçoam o desenvolvimento dos alunos, criando, também, o prazer por estudar fora do 

ambiente acadêmico. Todavia, a utilização da tecnologia apenas como algo expositivo, 

auxiliando o processo tradicional de ensino pedagógico mediado pelo professor, não explora 

todas as possibilidades que a ela tem a oferecer. 

 Pensando nisso, o presente estudo buscou por diferentes maneiras de ensino-

aprendizagem, nas quais o acadêmico poderá exercitar e reforçar aquilo que aprendeu em sala 

de aula. Dessa forma, o projeto elaborou um aplicativo móvel de estudo, para acadêmicos de 

odontologia, com o objetivo de atrair os alunos para uma forma mais dinâmica e divertida de 

estudo.  

O jogo “StuDentes” se mostra uma interessante metodologia complementar na 

elaboração e na fixação de conteúdos de Odontologia e, também, como um artifício motivador 

para os estudantes, que são impulsionados a buscar conhecimentos.  

 Diante do levantamento teórico deste estudo, é possível observar que a utilização de 

jogos facilita, notoriamente, o processo de aprendizagem dos alunos. Além disso, jogos 

interativos, também, trazem resultados positivos quanto à relação dos indivíduos com pessoas 

a sua volta, exercitando o trabalho em grupo e criando uma melhor relação interpessoal.  

Para trabalhos futuros, é interessante, também, envolver outros cursos neste projeto, já 

que este jogo pode ser aplicado em muitas áreas acadêmicas. Para o desenvolvimento deste 

aplicativo seria necessário o auxílio de profissionais de diversas áreas da odontologia, para 

que assim, o jogo consiga abranger a maior quantidade de conteúdos possíveis.  
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ROSADAS, Carolina. Quem Sou Eu? Jogo dos Vírus: Uma Nova Ferramenta no 

Ensino da Virologia. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 36, n. 2, p. 264-268, 2012. 

 

SANTOS, Bettina Steren dos et al. O mal-estar docente perante o uso das tecnologias 

de informação e comunicação. REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2005. 

 

SOUZA, Andre Luiz et al. Tecnologia ou metodologia: aplicativos móveis na sala de 

aula. In: Anais do Encontro Virtual de Documentação em Software Livre e Congresso 

Internacional de Linguagem e Tecnologia Online. 2016. 

https://appinventor.mit.edu/


36 
 

 

TIBES, Chris Mayara dos Santos; DIAS, Jessica David; ZEM-MASCARENHAS, 

Silvia Helena. Aplicativos móveis desenvolvidos para a área da saúde no Brasil: revisão 

integrativa da literatura. Revista Mineira de Enfermagem, v. 18, n. 2, p. 471-486, 2014. 

 

VALENTE, Jonas. Brasil tem 134 milhões de usuários de internet, aponta pesquisa. 

AgênciaBrasil, 2020. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-

05/brasil-tem-134-milhoes-de-usuarios-de-internet-aponta-pesquisa. Acesso em: 14 de nov. 

de 2020. 

 

XAVIER, Ivonete Batista. O estudo em grupo como método de ensino em 

psicologia. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 28, n. 2, p. 65-70, 1975. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/brasil-tem-134-milhoes-de-usuarios-de-internet-aponta-pesquisa
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/brasil-tem-134-milhoes-de-usuarios-de-internet-aponta-pesquisa


37 
 

APÊNDICE A – CONTEÚDO EXPOSTO NO JOGO 

 

1.) Hidrocolóide Irreversível: 

- Mudam da fase sólida para a fase gel por meio de uma reação química (irreversível); 

- É apresentado em forma de pó para ser misturado com água; 

- O molde deste material, ao ficar exposto ao ar, perde água e sais (sinérese) e, ao ficar em 

contato com água, sofre embebição (ganho de água). Assim, o gesso deve ser vazado no 

molde mais rápido possível; 

-  Não deixar excesso de água no molde, pois isso provoca expansão higroscópica no gesso; 

-  A compatibilidade deste material com o gesso é ruim por ser um colóide; 

- Existe a opção de presa regular ou presa rápida; 

- Apresenta baixa resistência ao rasgamento. 

 

2.) Poliéster 

-  Formado por uma pasta base e uma pasta catalisadora; 

- Desinfecção deve ser feita com hipoclorito de sódio 1% ou glutaraldeído 2% por 10 

minutos; 

- Seu tempo de trabalho é de 2 a 4 minutos; 

- Seu tempo de presa é de 5 a 7 minutos; 

- Vazamento do gesso pode ser feito entre 24h ou em até 7 dias; 

- Possui uma alta rigidez após a presa, podendo causar dificuldade de remoção; 

- A espessura mínima do material na moldeira deve ser de 4 mm. 

 

3.) Polissulfeto (Mercaptana) 

- Possui tempo de trabalho longo; 

- Apresenta boa reprodução de detalhes; 

- Alta resistência à rasgamento; 
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- Menos hidrofóbico dos elastrômeros; 

- É necessário vazar o gesso imediatamente; 

- Apresenta odor desagradável; 

- Composto por uma Base + Acelerador. 

 

4.) Silicona de Condensação 

- Composto por um material leve e pesado; 

- Possui baixa estabilidade dimensional, portanto necessita do vazamento “imediato”; 

- Sua mistura é feita manualmente; 

- Tem uma boa reprodução de detalhes; 

- É de fácil remoção; 

- É hidrofóbico; 

-  Na sua composição possui Octoato de estanho (reação eczematosa). 

 

5.) Silicona de Adição 

- Possui um material leve e um pesado; 

- Sua mistura pode ser feita manual ou na função Automix; 

- Pode ter a sua reação de presa inibida pelo enxofre (luvas de látex); 

- Tempo de presa curto; 

- Alta precisão na cópia dos detalhes; 

- Permite vários modelos e vazamento adiado; 

- Possui um alto custo; 

-  Alta estabilidade dimensional. 

 

6.) Godiva 

- Pode ser de baixa ou alta fusão; 
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- Anelásticos, ou seja, não pode ser usada em áreas retentivas; 

- Baixa estabilidade dimensional; 

- É um material termoplástico, ou seja, é um material que se plastifica sob aquecimento e 

solidifica sob resfriamento; 

- O material deve estar o mais plástico possível antes de ser colocado na área a ser moldada, 

para evitar indução de tensões residuais. 

- O material deve estar completamente resfriado e rígido no momento da remoção do molde 

da boca; 

- Baixa reprodução de detalhes. 

 

7.) Pasta Zinco Enólica  

- Possui uma pasta base e uma pasta catalisadora; 

- Anelástico (não pode ser usada em áreas retentivas); 

- Alta estabilidade dimensional; 

- Apresenta maior fluidez que a godiva, com isso permite uma maior reprodução de detalhes; 

- Tempo de trabalho: 3-5 min, pode ser acelerado na presença de umidade e aumento de 

temperatura; 

-Mucoestático (não comprime a mucosa durante a moldagem); 

- Material à base de óxido de zinco e eugenol. 


