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Resumo: O presente trabalho foi elaborado tendo em vista o desenvolvimento de 
um aplicativo para dispositivos móveis com Android para calcular o digito verificador 
dos códigos de barras buscando favorecer o ensino de física e matemática. Para um 
produto final que atendesse os requisitos foi seguido as metodologias previstas na 
engenharia de software. Foi utilizado para criação a interface de desenvolvimento 
(IDE) Android Studio junto com Software Development Kit (SDK) e a linguagem java, 
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pois esta plataforma favorece a criação de aplicativos de forma produtiva, 
padronizada e dinâmica. Com a finalização do aplicativo pode-se observar uma boa 
disponibilização do conteúdo didático abordado como também uma interação com 
ambiente externo. 

 

Palavras-chave: Física, Matemática, Android, Java, Aplicativo Educacional, Códigos 
de Barras  

 

 

Introdução 

 

O ensino de física e matemática tem-se tornado motivo de preocupação 

para os educadores nas escolas públicas brasileiras. Conforme Franco et al. (2016), 

a busca por novas metodologias e recursos pedagógicos que possam ajudar a 

compreender os fenômenos estudados e o dia a dia do aluno é de fundamental 

importância para o processo de ensino-aprendizagem. É preciso repensar a forma 

tradicional de ensino utilizados nas aulas de física e matemática, mudança já 

sugerida no Parâmetro Curricular Nacional (Brasil 1997, p15) onde diz que ―há 

urgência em reformular objetivos, rever conteúdos e buscar metodologias 

compatíveis com a formação que hoje a sociedade reclama‖. 

A popularização dos smartphones abriu novos caminhos para o ensino na 

sala de aula, por serem extremamente flexíveis, convenientes e projetados para 

comunicação, devido sua portabilidade com tamanhos reduzidos e a diversidade de 

aplicativos com múltiplas funções integradas que os tornam celulares inteligentes, 

um acessório indispensável para a nova geração (M. Opera, Cristina Miron, 2014).  

A aprendizagem com dispositivos móveis (m-learning) introduz a ideia de 

aprender praticamente de qualquer lugar (Z.J. Lu, 2014). Conforme Hui et al. (2005) 

o m-learning têm o potencial de reduzir a distância transacional entre o aluno e 

instrutor e permitir experiências de aprendizagem mais colaborativas, ricamente 

contextualizadas e continuamente acessível. 

O presente trabalho é parte do projeto de pesquisa apresentado ao 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Tecnologia, Ambiente e 

Sociedade (PPGTAS) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri. O aplicativo aqui apresentado é denominado de Mate Código Barras para 

Android é tem o objetivo de contribuir com ensino-aprendizado nas disciplinas de 
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física e matemática. Para tal finalidade foi utilizado a interface de desenvolvimento 

(IDE) Android Studio que incorpora em suas bibliotecas chamadas de Software 

Development Kit (SDK) que compõem uma  plataforma de desenvolvimento Android 

em conjunto com a linguagem Java Development Kit (JDK), que é uma plataforma 

gratuita, moderna e ágil para desenvolvimento de aplicativos, que foi criado e é 

mantida pela empresa Google Inc. 

A linguagem Java permite desenvolver aplicativos que são executados em 
uma variedade de dispositivos, sem nenhum código específico para a 
plataforma. Os programadores Java experientes podem se aprofundar 
rapidamente no desenvolvimento com Android, usando as APIs (interfaces 
de programação de aplicativo) Android e outras disponíveis de terceiros. 
(Deitel, 2013, p. 5). 

A interface sensível com usuário foi desenvolvida utilizando as 

orientações definidas nas especificações do Material Design, que é uma linguagem 

de design visual desenvolvida pela Google (Google Developers, 2016), que são os 

recursos gráficos e layouts como grids, animações e transições, preenchimentos, e 

efeitos de profundidade como luzes e sombras estes componentes e funcionalidades 

estão disponíveis no Android 5.0 e em posteriores.  

Processo de desenvolvimento 

O processo de desenvolvimento de aplicativos voltados para educação 

fundamenta-se em conceitos educacionais e computacionais com o intuito da  

construção do conhecimento de um produto baseado em uma  proposta pedagógica 

predefinida. 

O aplicativo Mate Código de Barras foi desenvolvido baseado na proposta 

de Benitti et al. (2005) que diz que o processo de desenvolvimento de aplicativos 

educacionais baseia-se em quatro etapas de forma iterativa e incremental: 

concepção, elaboração, concepção, elaboração, finalização e viabilização. A 

concepção é fase que define as etapas do aplicativo educacional onde o ponto de 

partida são os objetivos de aprendizagem que foram estruturados em requisitos 

computacionais, momento que os profissionais da área de computação e da 

educação são determinantes. O conteúdo didático do aplicativo foram definidos por 

professores de baseado na concepção de software levando em conta as etapas de 

implementação, avaliação e validação. Foi criado o protótipo funcional do aplicativo 

direcionado pela etapa de concepção.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
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A finalização não se resume na etapa final, mas é fase o qual o aplicativo 

foi testado pelos utilizadores finais, que neste caso, validados por alunos do ensino 

médio. Nesta etapa também foi realizado pelos autores ajustes os quais observados 

no processo de validação. É importante ressaltar, que o usuário terá todo o conteúdo 

organizado (manual) disponibilizado no próprio aplicativo podendo ser acessado a 

qualquer momento pelos professores do ensino médio como recurso didático para 

aulas de física e matemática. A visualização é o processo que os profissionais da 

educação, neste caso os professores, recebem o treinamento de interação, como 

visto no Quadro 1, e como as atividades didáticas disponibilizadas pelo aplicativo 

poderão ser utilizadas nas aulas de física e matemática. 

Ainda na etapa de visualização, a mesma contempla o acompanhamento 

da utilização do aplicativo, tendo em vista que alguns erros ainda poderão correr, 

falhas essas  que não foram encontrados na fases anteriores. Outro aspecto 

importante neste estágio e presente em todos aplicativos desenvolvidos é a 

manutenção e suporte, tanto na área didática quanto na computacional. 

 
 Quadro 1 – Etapas da finalização 
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Visão Geral  

O cenário de funcionamento do aplicativo será demonstrado no 

fluxograma no Quadro 2 que contém o fluxo de ações esperada pela aplicação. 

No diagrama foi exposto as representações dos recursos suportadas pela 

aplicação e seus acessos e interação. Após a inicialização a aplicação exibe a tela 

principal com as opções de entrada. 

 

Quadro 2 – Aplicativo representado através do fluxograma 

 

O fluxograma acima não exibe todas as telas, pois em algumas interações 

telas auxiliares são exibidas através de recurso da linguagem Java para Android 

denominadas de  intents, que  o Guia de Programação (2016)  conceitua como ―um 
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objeto de mensagem que pode ser utilizado para solicitar uma ação de outro 

componente de aplicativo‖.  

 

Metodologia  

 

O aplicativo Mate Código de Barras  foi desenvolvido utilizando fases 

descritas anteriores que nos termos da engenharia de software segue os requisitos 

do método incremental, que segundo Sommerville (2003) define que todo o escopo 

do aplicativo é definido na primeira etapa juntamente  com os professores de física e 

matemática e os desenvolvedores do aplicativo educacional, e o método  iterativo 

que baseado no conceito de  Sommerville (2003) diz que as etapas do projeto são 

repetidas o qual no presente projeto foram utilizadas  as três ultimas fases, ou seja 

várias partes do sistema foram desenvolvidas de forma separadas e integradas 

quando foram concluídas. 

 

Processo de Desenvolvimento do Aplicativo 

 

As telas de interface com usuário foram construídas baseadas em 

Material Designer Android ViewPager Screen Slides, onde as trocas das telas são 

feitas deslizando o dedo sobre a tela do dispositivo, baseado nos objetivos da 

Interação Humano–Computador (IHC), que define a experiência do usuário (EU), do 

inglês user experience (UX) onde determina como o usuário deverá interagir com o 

aplicativo até mesmo o design emocional, como por exemplo as dores de botões, 

texto e telas. 

Baseado na definição do Guia de Programação (2016) os ―ViewPager 

Screen Slides a são transições entre uma tela e outra são comuns com a interface 

do usurário  (UI)  com assistentes de configuração ou apresentações de slides‖.  

Para codificar dos layouts do aplicativo que define a estrutura visual para 

a interface do usuário, foi utilizada a linguagem XML (eXtensible Markup Language) 

em português Linguagem Extensível de Marcação Genérica. O XML é o vocabulário 

do   que corresponde às classes e subclasses de View, como as de widgets e 

layouts. 
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No Quadro 3 mostra um exemplo do arquivo layout_fisica.xml do 

aplicativo que utiliza um Layout Linear Vertical para conter um Exibidor de Texto, 

Visualizador de Imagem e Visualizador Web que exibe o texto como  páginas Web 

em HTML — com uma série de elementos aninhados. 

 Cada arquivo de layout deve conter exatamente um elemento raiz, que 

deve ser um objeto View ou ViewGroup. Com o elemento raiz definido, é possível 

adicionar objetos ou widgets de layout extras como elementos filho para construir 

gradualmente uma hierarquia de View que define o layout. 

Quadro 3 -  Exemplo layout declarado em xml 

 
 

Para escrever o código previsto em cada ação com usuário foi utilizada a 

linguagem de programação Java Development Kit (JDK), que é totalmente 

personalizada para plataforma Android que é disponibilizada no SDK são as iniciais 

para Software Development Kit, onde contém diversas ferramentas que são 

utilizadas pelo IDE (Interface de Desenvolvimento) Android Studio quanto pelo 

desenvolvedores. No Quadro 4 existe parte dos códigos em java do arquivo 

MainActivity.java  responsável pela execução principal do aplicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.html?hl=pt-br
https://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html?hl=pt-br
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Quadro 4 – Codigos do MainActivity escrito em Java. 

 
 

 

 

 

 

Telas e Layouts do Aplicativo Mate Códigos de Barras 

 

Como já mencionado anteriormente os desenho e cores das telas 

(layouts) foram padronizados buscando uma melhor eficiência e usabilidade do 

aplicativo. Abaixo serão mostrados todos os passos para utilização do aplicativo. 

 

Passo 1 

 

Na tela principal o aluno ou professor quando iniciar o aplicativo  poderá 

visualizar um menu superior na tela. Na primeira opção é a de ―INÍCIO‖, onde possui 

os botões para orientações e acesso direto as opções do Menu como mostrado no 

Quadro 5. 
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Quadro 5 – Tela Principal do Aplicativo 

 

 

Passo 2 

 

 O primeiro passo da utilização como recurso didático para aulas de física 

e matemática é realizar a leitura do código de barras barra   tocando no ícone de 

leitura localizado no Menu Início como exibido no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Inicialização da leitura do Código de Barras 
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Passo 3 

 

Neste passo o usuário apontará a câmera do smartphone sobre o código 

de barra do tipo EAN-13 que deseja fazer a leitura, deverá utilizar a linha guia 

vermelha para melhor precisão de leitura, como mostrado no Quadro 7 

 

Quadro 7 – Realizando a leitura do código de barras através da 

câmera do dispositivo 

 

Passo 4  

Após a leitura o aplicativo será automaticamente direcionado para a tela 

―RESULTADO‖ contendo todos os cálculos matemáticos que foram utilizados para 

encontrar o digito verificador do código de barras, como mostrado no Quadro 8. 

Quadro 8 – Tela de resultados exibindo como se calcula o digitado 

verificador do código de barras. 
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Os resultados também poderão ser acessados novamente através do 

ícone          presente no menu ―INÍCIO‖. 

 

Passo 5 

 

Buscando alinhar a teoria à prática foi disponibilizado no aplicativo cinco 

telas como instrumento de ensino-aprendizagem contextualizado, com intuito da 

continuidade da aprendizagem além da sala de aula aos alunos. As telas foram 

dispostas da seguinte forma: uma de ―FÍSICA‖ que apesenta a fundamentação 

teórica aplicada nos leitores óticos utilizados em estabelecimento de vendas, a de 

―HISTÓRIA‖ dos códigos de barras, apresentando o contexto histórico e seus 

inventores, outra ―EAN-13‖ apresentado os conceitos deste tipo de código de barra, 

que é o código utilizado nos produtos brasileiros, seguida pela tela ―QR-CODE‖ que 

é um código de barras mais moderno capaz de armazenar pequenos textos ao invés 

de números, na próxima tela exibe todos detalhes do código de barras ―UPC-A‖, que 

é uma variação do código EAN-13 e por último a tela ―SAIBA MAIS‖ onde são 

apresentados links para vídeos e sites que possibilita o aluno quanto o professor de 

expandir o conhecimento na área. As telas são mostradas no Quadro 9 abaixo. 
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Quadro 9 – Telas com as fundamentações teóricas auxiliares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

Através dos estudos realizados é possível verificar um crescimento 

expressivo de dispositivos móveis que possuem o sistema operacional Android, 

principalmente em escolas, com excelentes recursos que podem ser explorados 

como recursos didáticos para favorecer o ensino-aprendizagem. Tal popularização 

se torna um motivador para desenvolver aplicativos, principalmente que contribuam 

na educação em vários conteúdos. 

Com ajuda da plataforma de desenvolvimento Android e a linguagem java 

foi possível construir o aplicativo com todas as funcionalidades de uma forma lúdica 

e dinâmica. Seguindo o mesmo padrão adotado neste artigo novos aplicativos serão 

desenvolvidos uma vez que a padronização de layouts nos permite incluir novos 

conteúdos  com  temas diversificado e atividades que favoreçam a interatividade. 

Uma importante funcionalidade aproveita no smartphone para a criação do aplicativo 

a sua câmera que favorece a leitura do código de barras a partir da imagem 

capturada.  

O próximo passo do aplicativo é  aproveitado outros recursos disponíveis 

no dispositivo quanto também  o acesso a internet para que os conteúdos possam 
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ser disponibilizados de forma dinâmicos e favorecer a coleta de dados dos alunos 

para um feedback para os professores onde os mesmo poderão fazer uma avaliação 

de forma instantânea.     
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