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RESUMO 

O presente estudo apresenta resultado de pesquisa de campo realizada com discentes do 
Ensino Fundamental, com objetivo de identificar o uso dos smartphones no ambiente 
escolar. A investigação das informações coletadas teve como universo os alunos do 
sétimo ao nono ano, de uma escola do Sistema Público Municipal de Educação, 
localizada na zona urbana de São Luís-MA. A literatura científica aponta o surgimento 
de original paradigma educacional, a aprendizagem móvel, que decorre da evolução 
tecnológica dos celulares, agora dotados de sistema operacional complexo, com 
ferramentas e funcionalidades avançadas, os celulares permitem e oportunizam a 
aquisição de conhecimento e complementam a aprendizagem. O smartphones são 
considerados como os celulares do momento, por sua tecnologia de ponta, que 
proporciona uma navegação segura e rápida aos usuários, além de proporcionar diversos 
aplicativos que facilita e ajuda em inúmeras situações, que antes não era possíveis ser 
resolvidas com apenas um simples toques na tela. Entretanto, os resultados colhidos 
mostram que a comunidade escolar, objeto de estudo, ainda se encontra a margem de tal 
realidade. Os resultados da investigação apresentam ausência de uso do celular como 
instrumento de apoio à aprendizagem. Recomenta-se que os alunos, em companhia dos 
professores, descubram as inúmeras possibilidades oferecidas por esse importante 
instrumento tecnológico da sociedade atual na busca por informação e comunicação. 

Palavras-chave: Aprendizagem móvel. Smartphone. Ambiente escolar. 

1 Introdução 

Dentre os desafios encontrados na sociedade atual, considera-se o mais marcante 

a educação das crianças e jovens, e uma das principais causas para tal deve-se ao 

crescimento vertiginoso e acelerado das tecnologias de comunicação e informação. 
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Apesar da escola ainda ser o ponto central da aprendizagem, a tecnologia possibilita a 

aquisição do conhecimento, desvinculada das instituições educacionais formais e 

acessível em qualquer tempo e espaço. 

A expressão “em qualquer hora e lugar” encontra sua representatividade nos 

dispositivos móveis, que acumulam cada vez mais recursos potentes, utilitários e com 

uso intuitivo. Esses dispositivos são os meios mais comuns para o acesso à informação, 

e, o suporte que mais coleciona aplicativos multimídias e colaborativos.  

De acordo com Tapscott (2010), a Geração Z, que envolve indivíduos que 

nasceram a partir de 1998, apresentam como características o uso da tecnologia em 

tarefas rotineiras e habituais; conexão permanente com as mídias; leitura nos monitores 

de maneira intensa; uso multifuncional dos recursos tecnológicos; polivalência na 

realização de tarefas em simultâneo; interações em rede; comunicação síncrona e 

aprendizagem experimental e lúdica, o que conjetura competência no emprego das 

ferramentas e serviços da web (FURTADO, 2013). Essa geração é a que mais manuseia 

e explora as ferramentas e recursos dos instrumentos tecnológicos móveis.  

Dentre os dispositivos móveis, os mais populares no Brasil são os telefones 

portáteis. A última safra de celulares inteligentes e acessíveis a maioria da população do 

País são os smartphones, que possuem ferramentas com funcionalidades avançadas 

podendo ser estendidas por meio de programas executados por seu sistema operacional 

complexo, como o Android, iOS ou Windows Phone. Em resumo, o smartphone é um 

telefone com a complexidade tecnológica de computadores, é o gadget que tem tido 

maior crescimento tecnológico e a ferramenta mais proeminente no cenário atual. 

Com a constante evolução tecnológica os smartphones estão sempre 

apresentando novas funções e recursos, tornando o processo de acesso à informação e 

comunicação mais simples, orgânico e inteligente. 

Portanto, o rápido desenvolvimento do aparelho telefone móvel afeta 

consideravelmente a vida das pessoas e a vida entre as pessoas, pois, influencia na 

sociabilidade, visto que intensifica a comunicação humana. Entretanto, um dos pontos 

relevantes é a interação eletrônica digital, que segundo Lemos (2013, p.112) “a 

tecnologia digital possibilita ao usuário interagir, não mais apenas com o objeto (a 

máquina ou a ferramenta), mas com a informação, isto é, com o conteúdo”.  
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Em vista dessa argumentação, a interação entre as crianças e jovens com o 

conteúdo acessado, via celular, convém ser objeto de estudo. Em destaque que, os 

indivíduos da Geração Z são prossumidores de conteúdo. Segundo Toffler (2012) que 

cunhou o termo em 1980, no livro “A Terceira Onda”, prossumidor tem origem na 

junção dos termos produtor e consumidor.  

O celular antes considerado um acessório da vida moderna, passou a ser um 

instrumento poderoso em termos de possibilidade e oportunidade de aquisição de 

informação e conhecimento, acarretando o surgimento de novo paradigma na Educação: 

o mobile learning, ou aprendizagem móvel. Entendida como uma modalidade de ensino 

e aprendizagem que possibilita criação de ambientes educacionais, usando como 

instrumento os dispositivos móveis com acesso a internet. 

Fonseca (2013, p.164) apresenta justificativas para utilização do celular como 

recurso educacional, ao mencionar que: 

a familiaridade, por ser considerada uma tecnologia amigável e comum no 
cotidiano; a mobilidade e portabilidade, que permite levá-lo para qualquer 
parte; os aspectos cognitivos, por meio do contato com uma gama de recursos 
em vários formatos (texto, som, imagem, vídeo) e a conectividade, através da 
internet no celular, que amplia as formas de comunicação e o acesso à 
informação, atributos apontados como potencializadores dessa atividade. 

Em pesquisa realizada nas escolas públicas de São Luís por Castro, Furtado e 

Mendes (2015), apontou que os dispositivos móveis para acesso à internet 

correspondem ao meio preferido pelos estudantes (90%). Ainda, de acordo com a 

referida investigação, o principal uso da internet é para jogos e downloads de filmes, 

música e vídeos, como também postagem de vídeos (66,67%), confirmando, assim, o 

perfil de consumidores de conteúdo via dispositivos móveis. 

Com base nesse contexto e a partir de estudos iniciado em 2016 até junho de 

2017 nas Escolas Públicas de São Luís MA, onde os resultados parciais evidenciam que 

a realidade é preocupante, visto que do universo pesquisado tem-se ainda 39% dos 

alunos que não usam o celular para auxílio às tarefas escolares, 53,33% tem como uso 

principal os jogos online. Apesar das proibições, a maioria dos discentes usam os 

dispositivos móveis na escola, e 60% consideram que o uso deveria ser liberado no 

ambiente escolar. Dessa forma, torna-se tempestivo e imperativo conhecer a relação das 

novas gerações com os dispositivos móveis.  
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Assim, tem-se como propósito nesse artigo, mostrar resultados de pesquisa 

realizada sobre a utilização dos dispositivos móveis, pelos alunos da Educação Básica, 

do Sistema Público Municipal de São Luís-MA.   

2 Utilização dos Dispositivos Móveis na Sala de Aula 

Por várias épocas o homem tem pensado sobre as diversas possibilidades em 

otimizar seu tempo, e para isso customiza as tecnologias a seu favor, questão essa que já 

foi pensada pelo psicanalista Freud (1936, p.51): 

O ser humano, com os óculos ele corrige as falhas da lente de seu olho, com 
o telescópio enxerga a enormes distância, com o microscópio supera as 
fronteiras da visibilidade, que foram demarcadas pela estrutura da sua retina. 
Com a câmera fotográfica ele criou um instrumento que guarda as fugidias 
impressões visuais, o que o disco de gramafone também faz com as 
igualmente transitórias impressões sonoras; no fundo, os dois são 
materializações da sua faculdade de lembrar, de sua memória. Com o auxilio 
do telefone ele ouve bem longe, de distâncias que seriam tidas por 
inalcançáveis até mesmo em contos de fadas; a escrita é, na sua origem, a 
linguagem do ausente, e a casa, um sucedâneo do útero materno, a primeira e 
ainda, provavelmente, a mais ansiada moradia, na qual ele estava segura e 
sentia-se bem. 

Logo, os aparatos tecnológicos, acompanham a sociedade por décadas, e na 

contemporaneidade não poderia ser diferente, tornou-se impossível pensar nessa 

geração sem os recursos tecnológicos disponíveis. Com surgimento da internet, a 

distancia não representa mais barreira entre os indivíduos, o conhecimento e a 

informação estão disponíveis em instantes, o que antes demandava tempo para ser 

resolvido, na atualidade, há praticidade, e em cada esquina é possível acompanhar 

alguém conectado. Confirma o Plano de Diretrizes de Políticas para a aprendizagem 

móvel da UNESCO (2014, p.14): 

Historicamente, os estudantes esperavam dias ou semanas antes de receberem 
orientações referentes à sua compreensão de conteúdos curriculares, 
enquanto que, hoje, as tecnologias móveis, graças às suas características 
interativas, podem fornecer retorno (feedback) de forma instantânea. Isso 
permite que os estudantes localizem rapidamente problemas de compreensão 
e revisem explicações de conceitos importantes. 

O ponto de partida para todas essas mudanças ocorreu no final do século XX e 

início do século XXI, através de um processo conhecido como globalização (DIAS, 

2014). Aponta para a questão Saboia, Vargas e Viva (2013, não paginado) ao relatarem 

que: 
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A tecnologia móvel veio para ficar e permear as gerações mais novas, assim 
como o uso da máquina de escrever e do computador influenciou as gerações 
passadas. A diferença entre esses mundos, da máquina de escrever ao 
computador apresenta-se na sala de aula, seja virtual ou presencial, onde as 
dinâmicas propostas ainda passam pelo conceito ultrapassado de ensino 
focado em tempo e espaço, além de técnicas repetidas incansavelmente 
durante os anos. Desta forma, percebe-se a necessidade de compreensão deste 
novo tempo, onde novas características tornam-se pertinentes para o processo 
educacional, utilizando como ferramenta as tecnologias móveis. As 
tecnologias móveis têm possibilitado que o processo de comunicação e a 
difusão da informação ocorram em diferentes espaços e tempos, sendo duas 
de suas características a portabilidade e a instantaneidade. Características que 
permitem a uma grande parcela da população o acesso à informação em 
qualquer lugar e a qualquer tempo seja em tempo real ou não. 

O diálogo estabelecido sobre os dispositivos móveis ainda é alvo de muitas 

criticas no contexto escolar, principalmente por aqueles professores que possuem 

dificuldades em abandonar velhos paradigmas e se entregar a nova conjuntura de alunos 

que vivem na era da praticidade. Haja vista, que é necessário instigar que na atualidade 

tem-se um novo perfil que não cabe mais dentro dos padrões tradicionais de ensino, 

onde precisam esquecer velhos protótipos de meros acumuladores de conhecimentos, 

que os preparam para as provas ao final do período ou o vestibular. Discorre Dias 

(2014, p.8) a respeito: 

percebeu-se que as novas tecnologias estão sendo cada vez mais incorporadas 
ao processo educativo, mas que apesar dessa grande pressão de modernização 
na educação, muitos educadores se mantêm aquém destes recursos, ou por 
falta de capacitação ou simplesmente por não aceitarem tais inovações. Com 
essa análise é possível acenar que as tecnologias da informação e 
comunicação apesar de receberem resistências estão se disseminando por 
todo sistema educacional, dando origem a novas técnicas de ensino, 
estimulando os alunos na reflexão crítica da realidade em que vivem, como 
também apontando ao professor o seu importante lugar de orientador, 
mediador que caminha junto com o aluno em busca da construção do 
conhecimento. 

Por seguinte agregados a esse contexto de atuais prerrogativas, tem-se as novas 

tecnologias como aparato nesse discurso, que ainda estão ganhando espaço, frente a esse 

aluno e professor que precisam instruir-se no manuseio dos dispositivos móveis, em 

prol do seu beneficio em sala de aula, caso contrário, não irá surtir os efeitos desejados, 

que é o de proporcionar valores no processo de ensino-aprendizagem. A tratar do 

assunto a UNESCO (2014, p.12) coloca que: 

Um número crescente de projetos têm mostrado que tecnologias móveis são 
um excelente meio para estender oportunidades educacionais a alunos que 
podem não ter acesso a escolas de alta qualidade. Por exemplo, a iniciativa 
BridgeIT, presente na América Latina e na Ásia, leva conteúdos atualizados 
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que apoiam pedagogias de aprendizagem baseadas no questionamento, a 
escolas geograficamente isoladas, por meio de redes de celulares. Essas redes 
fornecem acesso à internet a instituições que não têm conexões por meio de 
linhas fixas. 

A internet, na escola, a partir dos dispositivos móveis, podem ser utilizados de 

diversas maneiras, basta que esse educador esteja aberto para agrupar esses recursos a 

seu favor, sendo elas, as possibilidades dentro da pesquisa, quando surgirem possíveis 

dúvidas no decorrer da aula, assim como na elaboração de grupos no whatsapp que 

sirvam para a troca de conhecimentos entre alunos e professores, ou na possibilidade de 

instigar a criação de páginas que tenham o proposito educacional, onde os alunos 

possam fazer intercâmbios, trocar dúvidas, produção de filmes, elaboração de livros 

digitais, e dentre outras possibilidades que precisam ser pensadas entre alunos, 

professores e até mesmo pais. “O papel do professor, portanto, é dar um sentido ao uso 

da tecnologia, produzir conhecimento com base em um labirinto de possibilidades.” 

(MENEZES, 2006). A pensar por essa perspectiva, Pereira et al. ([201?], não paginado) 

afirmam que: 

como já se ultrapassou a era da informação e hoje se vive a era do 
conhecimento, o objetivo é tirar o melhor proveito dos milhares de celulares 
disponíveis, usados pela maioria como meio de comunicação, principalmente 
dos alunos e inseri-los no contexto de ensino/aprendizagem como uma 
ferramenta, de forma a compartilhar experiências, transformar o 
conhecimento em valor e estimular o interesse no conteúdo abordado, 
fazendo com que o processo de ensino-aprendizagem seja algo agradável 
para o aluno, bem como para o educador.    

Menezes (2006, não paginado) cita o modelo das instituições públicas de Recife, 

que utilizam as tecnologias como recursos em prol do processo de ensino-aprendizagem 

na sala de aula, ao relatar que: 

o professor de Educação Física utiliza os micros para jogar xadrez. A 
professora de artes elaborou um trabalho sobre pontilhismo, começando com 
uma pesquisa na internet sobre o Francês Georges Seurat, principal 
representante dessa técnica da pintura. Na matemática, o professor passou a 
buscar na rede joguinhos para desenvolver o raciocínio lógico. Um deles é o 
torre de Hanói. Os alunos da terceira série aprenderam a abrir contas de e-
mail. Em conjunto, as crianças da primeira série, que estão sendo 
alfabetizadas, são estimuladas a escreverem as primeiras palavras no 
computador. O contato com o teclado aumentou o interesse pela escrita. 

Em prosseguimento, Furtado e Oliveira (2011, p.82) sugerem que os dispositivos 

móveis podem ser introduzidos no ambiente escolar a partir da leitura digital, a citar, o 

acesso às bibliotecas virtuais, pois “[...] a leitura estreita sua relação com as novas 
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gerações e com a escrita, onde a diversidade e heterogeneidade textual proporcionam 

um novo estilo”. Complementa Ferrari (2006) dizendo que é preciso dar sentido à 

leitura. Em seguida Inês e Martins (2014, p.18) apontam que: 

a literatura tem apontado que o uso pedagógico das tecnologias podem 
favorecer o processo de construção do conhecimento dos alunos. Para isso, 
também é preciso que se priorizem investimentos na capacitação de 
professores e que estes estejam abertos a se aventurar e descobrir as 
funcionalidades que as mesmas podem proporcionar, acompanhando assim as 
mudanças de paradigma que vem ocorrendo na sociedade em virtude da 
tecnologia. 

Moretto (2015, não paginado) também dialoga sobre inúmeras sugestões de 

atividades, que podem ser realizadas com alunos e professores a partir dos celulares nas 

salas de aulas, dentre elas tem-se: 

Torpedos educativos, Promover a comunicação entre e com os alunos 
incentivando que eles mensagens quando estiverem com dúvidas a respeito 
das tarefas ou assuntos trabalhados em sala de aula. Fotógrafo amador, os 
alunos precisam explicar a relação das fotografias feitas com o assunto 
discutido em sala de aula. Jovens cineastas, jovens radialistas, produzir 
minidocumentários sobre assuntos estudados na escola, em qualquer 
disciplina. Pode ser apenas gravação de áudio ou um vídeo. Gincana com QR 
Code, Na internet existem sites onde é possível criar o seu próprio QR Code, 
com a informação que desejar. Stop! quem termina antes, Ela envolve 
conhecimentos gerais e aquisição de novo vocabulário, além de estimular o 
raciocínio rápido porque os alunos devem ser ágeis para acionar e parar o 
cronômetro. Aprendendo novos idiomas, Peça aos alunos para mudarem o 
idioma de seu aparelho para algum outro que seja conhecido (por exemplo, 
espanhol) ou para um que vocês estejam estudando. Oriente que eles 
observem e anotem os nomes dos aplicativos e funções do aparelho nesse 
outro idioma. [...] Faça contas, Essa atividade, além de trabalhar o ensino da 
matemática, promove uma conscientização sobre o ‘valor do dinheiro’ e 
como ele deve ser gasto.  

A UNESCO (2014, p.13) lança um guia com 13 bons motivos para usar 

tecnologias móveis na escola, onde afirma que o emprego: 

 1 - Amplia o alcance e a equidade da educação. 2 - Melhora a educação em 
áreas de conflitos ou que sofreram desastres naturais. 3 - Assiste alunos com 
deficiência. 4- Otimiza o tempo na sala de aula. 5 – Permite que se aprenda a 
qualquer hora e a qualquer lugar. 6 – Constrói novas comunidades de 
aprendizagem. 7 – Dá suporte à aprendizagem in loco. 8 – Aproxima o 
aprendizado formal e informal. 9 – Prever avaliação e feedback imediato. 10 
– Facilita o aprendizado personalizado. 11 – Melhora a aprendizagem 
continua. 12 – Melhora a comunicação. 13 – Melhora a relação custo, 
beneficio da educação. 

O ambiente escolar, no processo de aprendizado, deve fazer com que a sala de 

aula seja atrativa e estimulante para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Aponta 

Serafim (2006) que conhecer os recursos de informática ajuda a planejar as aulas. Mas 
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são apenas ferramentas, que não tem utilidade, se a escola não associá-las a um projeto 

de ensino maior. Com base nessas ponderações, Furtado e Oliveira (2011, p.69) 

afirmam que: 

as novas tecnologias proporcionam ambiente de comunicação e partilha de 
informação, notadamente com a formação de redes sociais. O ambiente de 
partilha e cooperação que abrange as redes sociais proporciona novas 
oportunidades para criação e manutenção de comunidades de leitores-autores. 

As tecnologias estão cada vez mais inseridas na vida das pessoas e inundam o 

seu cotidiano, isso é fato. Hoje é difícil imaginar uma sociedade sem esses tantos 

aparelhos contendo informações, recursos e funcionalidades. Notebooks, netbooks, 

celulares, smartphones, tablets, entre outros, são objetos comumente encontrados nas 

salas de aula das escolas e universidades. (PEREIRA et al., [201?]).  

As constantes mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais intensificadas 

a partir da segunda metade do século XX, vem configurando um cenário denominado 

por diversos estudiosos como a sociedade do conhecimento (INÊS; MARTINS, 2014) e 

acompanhando essas perspectivas tem-se o surgimento de tecnologias que irão desafiar 

as premissas fundamentais dos nossos atuais sistemas de educação, que, portanto, nos 

forçará a repensar o que significa educar a próxima geração de cidadãos (BLADES, 

1999). 

Frente a esses aspectos, os atores que compõem a escola estão sendo provocados 

a renovações estruturais, proporcionados pela globalização, onde as informações são 

apresentadas através de uma rede de nós, interconectados por links, que podem ser 

acessados livremente (RAMAL, 2002). Dialoga sobre a questão Vidal (2014, p. 59) ao 

expor que: 

A configuração do mundo atual exige do ser humano cada vez mais 
eficiência e velocidade e, para poder atender a essas expectativas, faz-se 
necessário ao humano à utilização da tecnologia. A dependência dos novos 
aparatos seria a consequência do novo modelo imediatista informacional e 
social que foi criado. Verifica-se que aqueles que nasceram já em meio a esse 
novo cenário têm a necessidade de ser velozes e eficientes de forma mais 
intensa do que aqueles que construíram sua personalidade a aprenderam a ver 
o mundo em outro contexto. Os mais jovens entendem o mundo a partir do 
virtual e entendem a si mesmo a partir de suas representações na rede. Da 
mesma forma que alguém com alguma deficiência na visão precisa do auxílio 
das mãos para, através do tato, entender o ambiente em que está inserido, o 
jovem parece precisar do virtual para ‘ver’ o mundo.   

Uma das características dessa geração é justamente a capacidade de realizar 

várias tarefas simultaneamente (VIDAL, 2014). As coisas mudaram tanto nos últimos 
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30 anos que chegamos ao ponto em que os estudantes não são mais aqueles para os 

quais nosso sistema foi projetado e pra quem nossos professores foram treinados 

(PRENSKY, 2009). 

Os professores em geral vivem cotidianamente esses desafios e têm, em suas 

mãos, parte da responsabilidade de transformar a instituição pública em um espaço 

comprometido com os que perdem frente a globalização: as classes populares (KRUG; 

AZEVEDO, 1999). 

Esse novo perfil precisa está apto para além dos conteúdos estabelecidos em sala 

de aula. “Quanto mais se mantiverem os hábitos que relegam o aluno a um papel 

meramente receptor, menos diferença a tecnologia fará no aprendizado (MENEZES, 

2006). A inserção dessas tecnologias no processo educativo se restringe apenas em ter 

acesso a todos esses aparatos tecnológicos, mas sim, de como eles estão sendo 

utilizados; pois, se utilizados de maneira incorreta não passarão de verdadeiras utopias 

travestidas de modernidades (DIAS, 2014). 

3 Percurso Metodológico  

Este artigo apresenta-se composto de pesquisa bibliográfica e de campo, com 

abordagem qualitativa e quantitativa. Na pesquisa bibliográfica, levantou dados em 

livros, revistas e artigos científicos, periódicos, dentre outras fontes pertinentes ao 

assunto para construir referencial teórico sobre a utilização de dispositivos móveis por 

discentes, de modo a compreender como pode se dar tal utilização para fins de 

aprendizagem por parte de discentes da Educação básica.  

Na pesquisa bibliográfica, como qualquer outra modalidade de pesquisa, inicia-

se com a escolha de um tema. De acordo com Castro e Gomes (2016 apud GIL, 2008) 

pode se definir em método de pesquisa como procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. 

Para colher os dados contidos na pesquisa de campo, foram feitas visitas em 

escola da zona urbana, do Sistema Público Municipal de São Luís. Para tal foi usado 

como instrumento de coleta de dados um questionário contendo perguntas fechadas, 

aplicado no período de fevereiro a maio de 2017.  

Essa pesquisa é um recorte do Projeto Livros Digitais, Sistemas Hipermidiáticos 

e Partilha Literária para Leitores Infantis, patrocinado pela Fundação de Amparo à 
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Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) que 

tem por objetivo trabalhar, com alunos do 6º ao 9º ano letivo do Ensino Fundamental, as 

competências enquanto ao uso dos dispositivos móveis no processo de ensino-

aprendizagem. Informa-se ainda que, o referido projeto envolve alunos do Curso de 

Graduação em Biblioteconomia, contemplados com bolsa do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). 

4 Resultados 

Apresenta-se resultados de inquérito sobre o uso dos dispositivos móveis pelos 

alunos de escola pública, localizada na zona urbana de São Luís, pertencente ao Sistema 

Municipal de Ensino. A pesquisa teve como alvo os discentes do sétimo ao nono ano do 

Ensino Fundamental, cuja idade compreende de 9 a 15 anos, onde 99% deste público 

afirma ter acesso a internet. 

 É destacado primeiramente que a maioria dos alunos iniciou o uso da internet 

com 9 ou 10 anos (41%), porém 10% começou a utilizar a web antes dos 7 anos. Do 

universo conectado, 96% atribuíram esse começo nos dispositivos móveis (celular, 

tablet e notebook), enquanto que 4% em computadores pessoais. Estes dados vão ao 

encontro da pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet (2015), que aponta o 

percentual de 82% dos jovens que entram na rede por dispositivos móveis. 

 Com relação a experiência inicial de utilização da internet em celular 69% 

aprenderam a utilizar sozinhos, 13% com os pais, 4% com irmãos, 7% com os amigos 

ou outras pessoas. O que confere que as crianças e jovens não recebem orientações 

preliminares para tal uso, sendo autodidatas e independentes em relação às tecnologias 

moveis digitais. 

Ao referir-se sobre a propriedade dos aparelhos, 81% responderam ser de cunho 

particular, 17% destacou ser da família e 2% atribuiu à propriedade a outros. Na 

perspectiva familiar foi destacado que 50% dos pais utilizam a internet a partir dos 

dispositivos móveis, 9% são os irmãos e 35% correspondem a outros familiares. Os 

dados apontam que as famílias estão conectadas, entretanto com uso individual do 

recurso.  
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Ao serem questionados sobre o que fazem quando estão conectados à internet, 

percebe-se a predominância da utilização das redes sociais, apesar do índice relevante 

de uso para pesquisas escolares, conforme dados abaixo. 

Gráfico 1 – Finalidade da utilização da internet 

 
Fonte: Os autores da pesquisa.  

Em relação ao uso dos aplicativos no celular, constatou-se que os preferidos são 

whatsapp (75%) e youtube (73%), facebook (65%), seguidos do  google (41%), 

instagram (39%), apps tradutor (28%), twitter, (16%), 10% utilizam o apps Skype e 

somente 3% o apps wechat,. 

A escola pesquisada proíbe o uso do aparelho pelos alunos no ambiente de 

classe, afirmam 89% dos alunos. Entretendo, a maioria (60%) dos alunos disseram que 

gostariam que a escola permitisse o uso, enquanto 40% disseram que a instituição não 

deveria permitir. O percentual de 72% afirma que não utiliza seu aparelho móvel 

pessoal em sala de aula para fins de aprendizagem.  

Na escola investigada os alunos foram questionados sobre o uso do celular pelos 

professores. A questão tinha por objetivo identificar o tipo de uso, com as seguintes 

opções de respostas: ilustrar (exemplo: uso do datashow, PowerPoint, DVD, 

Youtube...); consultar (exemplo: fazer uma busca na internet, usar um dicionário ou 

tradutor online...); criar (ex: fazer um filme coletivo filmado com câmeras fotográficas 

ou celulares...); comunicar (ex: SMS, e-mail ou redes sociais para mandar recados...) ou 

interagir (ex: há grupo no facebook da turma para fins didáticos, a escola tem um 

ambiente virtual de aprendizado como o moodle...). Teve-se como respostas que 43% 
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não usa o recurso, 54% dos docentes usam o aparato para ilustrar, enquanto 3% usa para 

consulta. 

Quanto ao uso do celular como instrumento de comunicação e interação entre os 

atores da escola, a investigação constatou que nas redes sociais, somente 14% dos 

discentes discutem assuntos ligados aos conteúdos tratados nas disciplinas em sala de 

aula. Questionados sobre os assuntos tratados em aplicativos de mensagens, a escola é o 

tema menos discutido (71%) e apenas 12% utiliza o dispositivo móvel para contato com 

professores. 

5 Conclusão 

Com base nos resultados apresentados nota-se que uma parcela do grupo 

pesquisado ainda não está segura da importância do celular como contributo a 

aprendizagem. Conjectura-se que tal realidade deriva do desconhecimento por parte da 

comunidade escolar das possibilidades de aplicação dos smartphones como recurso 

educacional. Fato que tem como consequência a ausência de participação dos docentes 

na vida estudantil dos seus alunos, omitindo-se de influenciar positivamente no uso dos 

recursos tecnológicos para enriquecer suas experiências educacionais. 

Em pesquisa do Comitê Gestor da Internet, datada de 2015, mostra que os 

professores começam a incorporar as tecnologias móveis para auxiliar as atividades 

pedagógicas, com percentual de 85% do universo pesquisado. Dessa forma, o contexto 

local traz preocupações para sistema escolar como um todo, uma vez que se desvirtua 

da tendência e do perfil dos docentes brasileiros da Educação Básica. 

Aponta-se que os dados revelam outro aspecto que merece atenção por parte da 

escola e da família dos alunos investigados, o uso do celular para fins de comunicação e 

interação nas redes sociais. Tendo em vista que as mesmas exercem fascínio a esse 

público, desprovido de experiência e competências para lidar com o universo digital. 

Destaca-se que algumas dos aplicativos, a exemplo do Facebook, restringe o seu uso 

para pessoas acima dos 13 anos, inclusive contando com espaço especifico para 

denúncias de uso por menor4. Atenção igualmente deve ser dada aos assuntos tratados e 

pessoas com quem os discentes estão envolvidos através na internet. 

                                                           
4 https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 
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Portanto, recomenda-se que os educadores, compreendam algumas 

características das tecnologias móveis que oportunizam uso lúdico/educacional, como: 

portabilidade, interatividade, conectividade e individualidade. E que, utilizando o que 

Tapscott (2010) chama de “aconselhamento reverso”, a comunidade escolar junta, 

discentes contribuindo com os docentes, possam conhecer iniciativas valiosas e boas 

práticas de uso dos smartphones no ambiente escolar. 

Referências 

BLADES, D. W. Habilidades básicas para o próximo século: desenvolvendo a razão, 
a revolta e a responsabilidade dos estudantes. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1999. 

CASTRO, C. J.; FURTADO, C.; MENDES, A. O Perfil do aluno da geração Z do 
sistema público de ensino de São Luís. In: Simpósio Internacional Interdisciplinar em 
Cultura e Sociedade (SIICS), 1., 2015. Anais..., São Luís: UFMA, 2015. 

FERRARI, M. É preciso dar sentido a leitura. Revista Nova Escola, 2006. 

FONSECA, A. Aprendizagem, Mobilidade E Convergência: Mobile Learning com 
Celulares e Smartphones. Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em 
Mídia e Cotidiano, n. 2, p.163-181, jun. 2013. 

FREUD, S. O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à 
psicanálise e outros textos. Tradução de Paulo Cesár de Souza. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010. 

FURTADO, C. Biblioteca escolar, nova geração e tecnologias da informação e 
comunicação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 2013, Florianópolis. Anais..., 
Florianópolis: FEBAB, 2013. v.25. Disponível em: < 
http://portal.febab.org.br/anais/article/view/1244/1245>. Acesso em: jan. 2014. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

KRUG, A.; AZEVEDO, J. C. de. Século XXI: Qual conhecimento? Qual Curriculo?. 
Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1999. 

LEMOS, A. Anjos interativos e a retribalização do mundo: sobre interatividade e 
interfaces digitais. Disponível em: <http://www.facom.uf 
ba.br/ciberpesquisa/lemos/interativo.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2017. 

MENEZES, D. Tecnologia ao alcance de todos. Revista Nova Escola, 2006. 

MORETTO, T. 11 dicas para usar os celulares nas aulas. 2015. Disponível em: 
<www.salaaberta.com,br>. Acesso em: 18 mai. 2017. 



14 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 9 – Número/Vol.22 – Edição Temática VI–II Simpósio Nacional 
de Tecnologias Digitais na Educação (II-SNTDE). UFMA - tecnologiasnaeducacao.pro/tecedu.pro.br 
 

 

PEREIRA, L. R. et al. O uso da tecnologia na educação, priorizando a tecnologia 
móvel. [S.l]: [S.n.], [201?]. Disponível em: 
<http://www.senept.cefetmg.br/galerias/Anais_2012/GT-02/GT02-014.pdf.>. Acesso 
em: 25 abr. 2017. 

PRENSKY, M. Open letter to Obama administration. 2009. Disponível em: 
<http://www.marcprensky.com/writing/PrenskyOpen_Letter_To_The_Obama_Adminis
tration.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2017. 

RAMAL, A. C. Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escrita e 
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

SABOIA, J.; VARGAS, P. L. de; VIVA, M. A. de A. O uso dos dispositivos móveis 
no processo de ensino e aprendizagem no meio virtual. 2013. Disponível em: 
<http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/cesucavirtual>. Acesso em: 18 maio 2017. 

SERAFIM, L. Tecnologia ao alcance de todos. Revista Nova Escola, 2006. 

TAPSCOTT, D. A Hora da geração digital. Rio de Janeiro: AGIR, 2010. 

TOFFLER, A. A terceira onda. 31. ed. São Paulo: Editora Record, 2012.  

UNESCO. Diretrizes de Politicas da Unesco para a aprendizagem móvel. 2014. 
Disponível em: <www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbyncnd-port>. Acesso em: 
18 jan. 2017. 

VIDAL, P. V. C. Dependência Mobile: a relação da nova geração com os gadgets 
móveis digitais. 2014. Disponível em: 
<http://bdm.unb.br/bitstream/10483/9386/1/2014_PriscilaValimCarneiroVidal.pdf>. 
Acesso em: fev. 2017. 

 

Recebido em Outubro 2017  

Aprovado em Outubro 2017 

 


