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RESUMO 

Esta dissertação tem o objetivo de avaliar o uso do celular e de redes sociais virtuais, 
para fins educacionais, no estímulo e criação de situações favorecedoras de 
aprendizagem e construção de conhecimentos. Nesse sentido, esta pesquisa possui 
caráter qualitativo e o estudo de caso, pois o objeto de estudo encontra-se na vida 
real, não podendo ser investigada fora de seu contexto e muito complexa para 
experimentos. Parte da pesquisa foi conduzida em uma escola pública da rede 
estadual da cidade de Jataí-GO e o tratamento de dados em categorias a posteriori, 
sendo elas, colaboração e cooperação nas redes sociais, interação e motivação nas 
redes sociais, ensino e aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar, alguns 
percalços pedagógicos, baseados nas ideias de construção de categorias de análise 
de Bardin. A coleta de dados utilizou dois questionários mistos, diário de bordo, 
entrevista espontânea, análise documental das mensagens nos aplicativos WhatsApp 
e Facebook. A pesquisa demonstrou as potencialidades das TICs no ensino e 
aprendizagem, uma mobilização dos estudantes participantes, no que se refere à 
colaboração e cooperação nas atividades cotidianas relacionadas à escola, percebida 
no gerenciamento dos grupos, troca de informações e questionamentos sobre 
atividades e cotidiano escolar. Percebeu-se mudanças na interação e motivação dos 
estudantes pois, durante as atividades, os alunos puderam ser motivados a se 
esforçarem em seus trabalhos e avaliações ao perceberem que as redes sociais 
seriam uma forma de visibilidade de seus trabalhos. As atividades desenvolvidas 
foram capazes de modificar as relações entre alunos e professor, aproximando os, 
oferecendo maior segurança ao aluno para tratar dos assuntos escolares. Nas 
atividades pedagógicas, o celular foi um facilitador do trabalho do professor, seja em 
sala de aula ou fora dela, no que se refere ao contato direto com os alunos, atuando 
em plantões de dúvidas, envio de atividades e informações. Utilizar o celular 
oportunizou aos alunos a possibilidade de desenvolver o senso crítico sobre o 
conteúdo disponível na Internet, por meio de atividades de pesquisa e produção de 
conteúdo para envio nas redes sociais. As atividades desenvolvidas no aplicativo 
Facebook, foram responsáveis por estimular os alunos a se esforçarem em suas 
atividades escolares, e se tornaram um meio de divulgação do trabalho dos 
estudantes. Alguns percalços foram superados nesta pesquisa, como a dificuldade de 
relacionamento entre participantes, compreensão das regras, dificuldades de 
organização do trabalho com TICs e infraestrutura inadequada. Ainda assim, o celular 
e as redes sociais se mostram alternativas para a criação de novas formas de 
produção de conhecimento, ou na compreensão do processo de ensino e 
aprendizagem, auxiliarem no desenvolvimento crítico, da aprendizagem e 
protagonismo do aluno, em atividades que dinamizem a informação na Internet e a 
transforme em conhecimento. 

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação. Aprendizagem Móvel. 
Celular. Redes sociais.   



 
 

ABSTRACT 

This dissertation purpose is to evaluate the use of cell phones and social networks, for 

educational purposes, in stimulating and creating situations to learning and building 

knowledge.  This research presents a qualitative character and, among several forms 

of assuming this type of research, the procedure for data collection was chosen for 

case study. Because the object of study is found in real life, it cannot be investigated 

outside its context and it is very complex for experiments. Part of the research was 

conducted at a public school of Jataí-GO and the data collection used two 

questionnaires, logbook, spontaneous interview, document analysis of messages in 

WhatsApp and Facebook applications. The data processing was done in categories a 

posteriori, based on the ideas to construction of categories to analysis of content by 

Bardin. The categories elaborated were collaboration and cooperation in social 

networks, interaction and motivation in social networks, teaching and learning anytime, 

anywhere and some pedagogical obstacles. The research demonstrated the potential 

of ICTs in teaching and learning, a mobilization of the participating students, regarding 

collaboration and cooperation in daily activities related to school, and perceived in-

group management, exchange of information and doubts about daily school activities. 

Changes in the interaction and motivation of the students were perceived, as during 

the activities, students could be encouraged to work on their work and evaluations 

when they realized that social networks would be a way of visibility of their work. The 

activities developed were able to modify the relations between students and teacher, 

bringing them closer, offering greater security to the student to deal with school 

subjects. In the pedagogical activities, the cell phone was a facilitator in the work of the 

teacher, either in the classroom or outside of it, in what concerns the direct contact 

with the students, acting in doubts, sending activities and information. Using the cell 

phone enabled the students the opportunity to develop a critical sense of the content 

available on the Internet, through research activities and production of content for 

sending in social networks. The activities developed in the Facebook application were 

responsible for encouraging students to strive in their school activities and became a 

means of publicizing the students' work. Some mishaps have been overcome in this 

research, such as the difficulty of relationship between participants, understanding the 

rules, difficulties in organizing work with ICTs and inadequate infrastructure. 

Nevertheless, mobile phones and social networks are alternatives for creating new 

forms of knowledge production, or for understanding the teaching and learning 

process, to assist in the critical development, learning and protagonist of the student, 

in activities that stimulate information on the Internet and transform it into knowledge. 

Keywords: Information and Communication Technologies. Mobile Learning. Cell 

phone. Social networks. 
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INTRODUÇÃO 

Para os jovens, a possibilidade de interagir com o real e o virtual acontece a 

todo o momento por meio das redes sociais virtuais em seu celular ou computador. 

Segundo Minhoto e Meirinhos (2011), as redes sociais virtuais em poucos anos de 

existência atingiram um grau de importância jamais previsto. Suas características de 

uso fácil e compartilhamento as tornaram atrativas, sobretudo para os jovens. Seu uso 

é facilmente perceptível e a escola não deve estar alheia a isso, pelo contrário, a 

escola deve se utilizar disto e canalizá-lo para a aprendizagem.  

Um dos motivos para tal interesse é de que a tecnologia se conecta à 

necessidade líquida do mundo moderno Bauman (2011) caracteriza nossa sociedade 

como em estado líquido, que flui, sem conservar suas características no tempo e 

espaço, sem limitações claramente definidas como em um sólido. Assim, na 

sociedade líquida, onde nada se conserva - nem nossos interesses - tudo está em 

constante mudança, a tecnologia infiltra-se, trazendo novas situações e desejos, de 

forma que o certo pode ser errado no outro dia. Tudo prontamente disseminado por 

uma enxurrada de informações via celulares, que nos impede de estar só com nossos 

pensamentos, mas que nos permite acessar tudo com um toque na tela do celular. 

Essas características fazem parte do mundo dos jovens, e de forma natural, pode ser 

utilizada para o ensino e aprendizagem por meio das TICs. 

Outro elemento que favorece esse interesse, está na inteligência coletiva, que 

para Lévy (2007 p. 28) “[...] está distribuída por toda parte, incessantemente 

valorizada, coordenada em tempo real [...]”, e que pode ser favorecida pelas 

características da sociedade fluida e do modo como a mobilidade tem permeado o 

cotidiano. Na educação é possível aproveitar dos objetivos da inteligência coletiva, no 

reconhecimento e enriquecimento mútuo das pessoas, para desenvolver de forma 

comunitária a compreensão da importância da ação individual e coletiva na construção 

desta inteligência que está em toda parte. 

Dados do CETIC.Br (relatório produzido pelo Centro Regional para o 

desenvolvimento da Sociedade da Informação) de 2015, nos mostram como estão 

inseridas as TICs na educação. Segundo os dados da escola pública, 75% dos 

estudantes e 82% dos professores possuem acesso à Internet. Apenas 36% dos 

professores fazem uso da Internet no celular para atividades com os estudantes. Em 
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apenas 43% das escolas a Internet está disponível dentro da sala de aula, e mesmo 

possuindo Wi-Fi, 62% é de uso restrito e sem acesso dos alunos. Por estes dados 

podemos ver a necessidade de compreender as dificuldades para a presença das 

TICs nas atividades de ensino e aprendizagem, bem como de investigar seus 

potenciais e resultados de seu uso. Outro dado chama a atenção, no que se refere à 

motivação para o uso de recursos educacionais pela Internet, 95% dos professores 

dizem ser própria, ou seja, há o desejo de fazer uso dos potenciais das TICs, mas 

quais os desafios encontrados para este uso?  

O ensino escolar, de modo geral, tem sofrido com a falta de interesse por parte 

dos estudantes, desinteresse também presente no ensino de Biologia, minha área de 

formação. Durante o exercício da docência, percebi o tratamento negativo dado à 

disciplina, categorizando-a como muito difícil de compreender, cansativa e até mesmo 

desnecessária. O uso de mídias, como a projeção de imagens e vídeos, antes tida 

como muito atrativa, como observado por Silva et al. (2014), parece ter se 

enfraquecido do ponto de vista do estudante. Por serem práticos e de uso muito 

difundido entre os professores de Biologia, essa estratégia de ensino não mais suscita 

tanto o empenho e a participação dos estudantes, seu uso se assemelha ao quadro e 

giz. Ao constatar, de modo pessoal, este cenário, surge o questionamento: como 

melhorar o ensino de Biologia, tornando-o interativo, atraente e contextualizado? 

Diversas são as ferramentas disponíveis na internet para uso pelo professor, 

por exemplo, o moodle criado para Ambientes Virtuais de Aprendizado (AVA) em 

plataformas de Ensino a Distância (EaD) (CLARO, 2008). Pelo motivo de seu objetivo 

ser estritamente educacional, acaba por não serem atrativos aos estudantes da 

educação básica. Para isso, aplicativos de redes sociais virtuais, disponíveis para 

celulares smartphones, podem ser aliados do professor para a interatividade e a 

interação com o grupo de alunos e contribuir, dessa forma, com a construção da 

aprendizagem nas atividades escolares. 

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em setembro 

de 2017 existiam 241 milhões de linhas ativas na telefonia móvel, quantidade maior 

que o número de habitantes do país, e para estes aparelhos, diversos são esses 

aplicativos, como o WhatsApp, Snapchat, Facebook, Twitter, Viber. Todos eles partem 

                                                             
 Dados da Anatel, disponível em < 

http://www.anatel.gov.br/dados/index.php?option=com_content&view=article&id=283 > acesso em 19/11/2017. 

http://www.anatel.gov.br/dados/index.php?option=com_content&view=article&id=283
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da premissa básica de interação e comunicação em tempo real, com qualquer pessoa, 

basta estar conectado à Internet e utilizando o aplicativo. Todos eles de grande apelo 

popular, e apesar de sua permanência em evidência ser efêmera, outros surgem com 

características semelhantes. Considerando que as redes sociais exercem um forte 

atrativo nos adolescentes, seria possível utilizar esses aplicativos nos processos de 

ensino e aprendizagem? 

Atrelar o uso do celular smartphone na aprendizagem, chamada 

aprendizagem móvel (MLearning), às redes sociais virtuais é criar uma proposta 

pedagógica para unir todo o potencial expresso pelas redes sociais virtuais na 

produção e discussão de conteúdo, tendo o estudante como sujeito construtor do 

saber. Dias (2010) caracteriza a mobilidade e seu uso na educação, dentro da 

aprendizagem móvel. 

A mobilidade caracteriza-se pelo uso de dispositivos móveis que, utilizando-
se da convergência tecnológica, disponibiliza comunicação e informação 
instantânea via texto, imagem, vídeo, além de recursos de gerenciamento, 
como agenda e notícias, por exemplo. Tudo isso via internet e web. Dentre 
os dispositivos móveis mais conhecidos está o celular. A telefonia móvel 
permite manter o estudante conectado e em permanente contato com a 
instituição a que ele está vinculado, podendo acessar os serviços de 
suportes, receber/ enviar materiais e interagir com os colegas e professores 
(DIAS, 2010, p. 56). 

Fica evidente na fala da autora que a mobilidade é composta de aparelhos 

portáteis, que permitem o acesso a diversas funcionalidades. Ainda segundo Dias 

(2010) “com os dispositivos móveis, é possível estar o tempo todo em toda parte. E 

isso traz consigo mudanças na forma de ver e conceber o mundo. E também na forma 

de ver e conceber educação”, ou seja, a mobilidade nos dá a liberdade de estar 

conectados em qualquer lugar por meio de dispositivos móveis, seja o celular, o tablet 

ou outro dispositivo. A aprendizagem móvel aproveita do potencial da mobilidade e da 

grande difusão destes dispositivos móveis para ofertar uma nova possibilidade de 

ensinar e aprender, que deve ser investigada na perspectiva de potencialidade, na 

qual agrega prós e contras.  

Todo este potencial advém de uma estratégia diferenciada e dinâmica, 

proposta pelo professor, que agora não mais será o elemento central do processo de 

ensino e aprendizagem, mas o mediador, no sentido de favorecedor de novas 

situações de aprendizagem, que buscará mobilizar o estudante, promover e criar 

condições de aprendizagem. Martin-Barbero e Barcelos (2000) discutem a mediação 

determinando a como o espaço entre os estímulos e resposta, no qual existem uma 
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série de elementos, como a cultura, desejos, sonhos, medos, crenças e costumes. De 

tal modo, o professor mediador pode utilizar da tecnologia para mediar o aprendizado 

dos alunos. Segundo Minhoto e Meirinhos (2011), quando se utiliza as redes sociais, 

os alunos desenvolvem o sentimento de que a contribuição de todos construirá o 

conhecimento, não sendo o professor o único responsável, desfazendo-se da ideia do 

professor transmissor de conhecimento. 

Observando as possibilidades apresentadas, nota-se que ainda há poucos 

trabalhos que versam sobre a aprendizagem móvel e a educação básica, sobretudo 

na escola pública. Citando Costa, (2013); Nagumo e Teles (2016); Reinaldo, (2016), 

que trazem a aprendizagem móvel aliada ao Construtivismo e os conceitos de 

interação presentes nesta teoria de aprendizagem, pesquisar o fenômeno das TICs e 

suas implicações na educação básica é fundamental para guiar novas propostas de 

integração das tecnologias digitais ao ensino e aprendizagem. 

Moran (2013) discute os desafios que as tecnologias digitais trazem ao serem 

inseridas na escola. A própria questão de levar uma tecnologia móvel a um espaço 

fixo como a sala de aula, conduz às modificações nas concepções de como a escola 

deve funcionar. O autor destaca ainda a importância da formação do professor no que 

diz respeito à seleção de conteúdo, no uso da criatividade para fomentar a 

aprendizagem colaborativa, criando mais situações promotoras do aprendizado. 

Destaca-se ainda a sensibilidade em compreender que este trabalho pode ser 

rejeitado ou aceito com a mesma facilidade, o que depende das intenções, que 

percebidas pelos estudantes, podem estimular a participação ou ainda criar barreiras 

e aumentar a rejeição da proposta. 

Dispostas as potencialidades que as TICs podem ter, é preciso evitar o 

determinismo tecnológico, de que a tecnologia por si só seria capaz de gerar 

mudanças (COUTINHO, 2003) ou acreditar que a introdução das TICs nas escolas 

resolverá as mazelas da educação. Os potenciais devem ser apreciados, mas é 

preciso ter um discurso que permita enxergar os prejuízos, dificuldades, problemas 

que as TICs podem trazer à escola, de que é necessária uma reflexão constante sobre 

estes potenciais. Por mais entusiasta que possam ser tais tecnologias, não se busca 

aqui compreende-las como apenas em um discurso positivo, e como será exposto 

adiante, há dificuldades a serem discutidas, problemas que surgem em virtude do uso 
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das TICs no ensino e aprendizagem, além de que não se pode separar o elemento 

humano do tecnológico. 

Assim, na presente pesquisa pretendeu-se avaliar as seguintes hipóteses: a) 

o celular, dentro da perspectiva da aprendizagem móvel, pode ser utilizado no ensino 

e aprendizagem como meio para suscitar nos estudantes novas formas de construção 

de conhecimento; b) os aplicativos sociais fornecem a facilidade, o ambiente e o grau 

de interatividade necessários como método para uma nova forma de construção de 

conhecimento; c) novas formas de relacionamento surgem com uso do celular e dos 

aplicativos sociais, independentemente de ser no processo ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, o objetivo geral do presente estudo foi avaliar o uso do celular 

e de aplicativos de redes sociais virtuais por meio do smartphone, para fins 

educacionais, em uma escola pública de Jataí-GO, no estímulo e criação de situações 

favorecedoras de aprendizagem e construção de conhecimentos. Para tanto, 

objetivou-se especificamente: a) verificar fatores, requisitos, situações que possam 

surgir com o uso do celular e das redes sociais virtuais como ferramenta para o ensino 

e aprendizagem, seja no ambiente escolar ou fora dele, como uma continuidade deste 

ambiente; b) compreender como ocorre a construção do conhecimento numa 

perspectiva baseada nos estudos de Piaget e posteriormente conectar tais ideias com 

a aprendizagem móvel; c) utilizar com os alunos os aplicativos WhatsApp e Facebook, 

e suas ferramentas de envio de mensagens e compartilhamento de áudio e vídeo, 

como meio para o desenvolvimento crítico e criativo do estudante nas atividades 

escolares; d) analisar as relações construídas entre aluno-aluno, aluno-professor e 

aluno-aplicativo durante seu uso como ferramenta pedagógica. 

Para a coleta de dados, utilizou-se de dois questionários mistos para coleta 

de informações iniciais e ao final do trabalho, coletando informações sobre requisitos 

para a aplicação do método e fatores que facilitaram ou não o uso do celular e redes 

sociais. As mensagens trocadas nos grupos de WhatsApp e conteúdos 

compartilhados nesta rede e no Facebook, como resultado do uso destas redes e 

aplicação do método foram tratadas na forma de análise documental (BARDIN, 1977). 

A entrevista espontânea (YIN, 2001) e diário de bordo (ROCHA et al, 2001), 

complementando as análises, que se basearam nas ideias de Bardin (1977) na 

construção de análises de categorias, que neste trabalho surgiram após a aplicação 

do procedimento experimental.  
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O letramento científico (SOARES, 2004) foi o norteador das propostas e 

objetivos dos conteúdos trabalhados durante a aplicação das atividades, buscando a 

formação cidadã. Além, adotou-se a visão discutida no letramento digital (FREITAS, 

2010; SOARES, 2002) no modo como as atividades foram pensadas e propostas. 

Assim, justifica-se a não evidência dos conteúdos e objetivos de cada aula, ou como 

e quais conteúdos dentro do ensino de Biologia foram aprendidos. Dentro do proposto, 

o foco está dentro das propostas metodológicas, colocando-as em evidência dentro 

das possibilidades de se aprender por meio das TICs, sobretudo no proposto pela 

aprendizagem móvel. De tal modo, não será evidenciado como ocorreu a 

aprendizagem dos conteúdos, ou apresentado uma metodologia explicitamente 

avaliativa para que se possa realizar tal observação de modo mais efetivo.  

No que se propôs este estudo, a dissertação foi dividida em quatro capítulos 

que conduziram a uma discussão a respeito do uso das TICs em sala de aula, 

buscando extrair dos dados coletados, informações que levem a discussão do seu 

potencial de interação e construção da aprendizagem. 

O primeiro capítulo versa sobre como as TICs adentraram em nosso cotidiano, 

sendo essenciais a nós, e que está presente em muitas escolas. A discussão segue 

a respeito da aprendizagem móvel, sobre seus potenciais e aplicações, finalizando 

com uma análise das possibilidades ofertados pelos aplicativos WhatsApp e 

Facebook. 

No segundo capítulo, busca-se compreender a construção do conhecimento 

junto às relações sociais, numa perspectiva baseada na Epistemologia Genética de 

Piaget e, posteriormente, conectar tais ideias às relacionadas com as TICs e a 

aprendizagem móvel. 

Para o terceiro capítulo são apresentados os caminhos metodológicos que 

conduziram esta pesquisa. Uma pesquisa de cunho qualitativo ancorada no estudo de 

caso, buscando analisar o uso do celular e das redes sociais em sala de aula e no 

processo de ensino aprendizagem. Os resultados foram divididos em categorias de 

análise, que permitiram observar o resultado e discuti-lo na perspectiva dos potenciais 

apresentados pelas TICs na construção do conhecimento e nas novas formas de 

relação entre os indivíduos. 
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O quarto capítulo traz a discussão dos resultados do desenvolvimento desta 

pesquisa, dividida em categorias de análise, que permitiram compreender aspectos 

no processo de ensino e aprendizagem com a presença do celular e o uso das redes 

sociais. A análise se volta à ação de cada indivíduo dentro das atividades e como ele 

constrói suas relações e seu aprendizado. Também se discute aspectos pedagógicos, 

em atividades previamente programadas, buscando-se extrair informações 

pertinentes ao que se considera no ensino e aprendizado. Por fim, discute-se as 

dificuldades envolvidas neste processo, e quais as possíveis motivações para tais. 

Ao final, estão as considerações finais deste trabalho, que trazem as reflexões 

sobre todo o caminho percorrido. A discussão tem como caráter responder as dúvidas 

que motivaram a pesquisa, permitindo novas discussões a respeito do que foi tratado 

ao longo deste trabalho. 
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CAPÍTULO 1 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICs) E 

REDES SOCIAIS  

Neste capítulo discutir-se-ão as TICs e seu desenvolvimento, em um contexto 

histórico, relacionando-as com aspectos culturais e sociais, ao ponto de sua 

relevância na educação, juntamente com os conceitos de aprendizagem móvel aliados 

às redes sociais. Sobre as redes sociais, serão discutidos os potenciais dos aplicativos 

WhatsApp e Facebook. 

1.1 As Tecnologias da Informação e Comunicação  

Talvez para muitos de nós já é inconcebível viver sem as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), sobretudo aquelas que nos conectam com o 

mundo virtual. Ao fazer um exercício simples de ficar desconectado por algumas 

horas, sem atualizar redes sociais, ou mesmo utilizar aplicativos diversos para a 

resolução de uma dúvida básica naquele buscador, para muitos o exercício não é 

nada agradável. Fica claro que as tecnologias de informação cada vez mais fazem 

parte do cotidiano da humanidade, seu uso em tarefas simples deixa sua marca de 

dependência que impede de conceber a vida sem elas. Diante disso, surgem novas 

formas de se comunicar, novos hábitos, nova cultura. Ao pensar nestes aspectos, 

pode-se refletir sobre o papel transformador das tecnologias na sociedade. As 

tecnologias permeiam a nossa sociedade, modificam-na e por ela são modificadas 

(LIMA FILHO; QUELUZ, 2005). 

Para Lima Filho e Queluz (2005), a ciência e tecnologia são construções 

sociais complexas, participam e dão condições as mediações sociais, mas não 

determinam a realidade por si só. Não possuem neutralidade e nem autonomia, 

constituindo-se na ação-reflexão-ação de práticas. 

É de consenso que as tecnologias têm modificado o modo como nós humanos 

lidamos com o mundo. Castells (1999) discorre sobre como a tecnologia entremeou-

se nos mais diversos setores da sociedade, permitindo mudanças no tempo e espaço, 

se reinventando por meio de aparelhos cada vez mais sofisticados. Desta forma, a 

tecnologia não poderia deixar de ser foco no mundo científico, seja na educação, 

comunicação e outros. A tecnologia naturalizou sua presença em nossas vidas, do 

automóvel aos eletroeletrônicos, o celular que nos acompanha constantemente. Este 

último, junto com computadores e outros, são reconhecidamente revolucionários. A 

presença da tecnologia é tão enraizada que podemos falar de exclusão social para 
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aqueles que resistem a ela (DEMO, 2005). Disso, podemos discutir aspectos positivos 

e negativos da tecnologia, no cotidiano ou setores específicos como a educação. 

Diversas tecnologias foram responsáveis por conduzir o homem à condição 

atual, desde o fogo, a linguagem, a bomba atômica, o satélite, a internet. Na fala de 

Ponte:  

Todas as épocas têm as suas técnicas próprias que se afirmam como produto 
e também como fator de mudança social. Assim, os utensílios de pedra, o 
domínio do fogo e a linguagem constituem as tecnologias fundamentais que, 
para muitos autores, estão indissociavelmente ligadas ao desenvolvimento 
da espécie humana há muitos milhares de anos (PONTE 2000 p.64) 

Todas as tecnologias foram responsáveis por modificar os rumos da 

humanidade, podendo ser categorizados em três grandes revoluções. A primeira, na 

década de 1760, com a invenção da máquina a vapor, a metalurgia, a substituição do 

artesanal pelas máquinas. A segunda grande revolução, cerca de cem anos após a 

primeira, nos apresenta a eletricidade, o motor de combustão interna, a química, o 

aço e o início das tecnologias de comunicação. A terceira revolução, iniciada na 

segunda metade do século XX, nos apresenta o computador, o software, os circuitos, 

a telecomunicação. Para todas as revoluções, o conhecimento científico foi essencial 

para seu surgimento e propósito (CASTELLS, 1999). 

Santaella (1997) em “O homem e as máquinas” nos apresenta conceitos 

interessantes que dialogam com o percurso temporal das grandes revoluções no 

campo tecnológico que permitem compreender como caminhou e vislumbrar para 

onde a tecnologia caminhará. Primeiro, a autora nos define ferramentas como um 

artefato projetado para realizar algum trabalho ou tarefa, servindo como 

prolongamentos de habilidades humanas. As máquinas são, portanto, ferramentas 

projetadas para atingir propósitos, amplificando habilidades humanas, com certo nível 

de autonomia. A autora discorre sobre a relação homem-máquina formada em três 

níveis discutidos a seguir.  

O primeiro nível, muscular-motor, relaciona as máquinas criadas na 

Revolução Industrial com a necessidade de substituir a força física do homem. Assim, 

as primeiras máquinas visavam imitar alguma capacidade física humana e amplificá-

la. De modo geral, é isto que é pensado para as máquinas, fazer algo que o homem 

faz, porém de modo mais amplo, eficiente. Neste momento surgem as primeiras ideias 

do que seria o robô. Em suas casas as pessoas possuem vários deles, por exemplo, 
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o liquidificador, automóvel e outros utensílios domésticos. Um ser humano não é 

capaz de bater claras em neve com a mesma velocidade e agilidade que uma 

batedeira, então, sua máquina substitui suas funções físico-motoras para favorecê-lo 

(SANTAELLA, 1997).  

O segundo nível, advém da necessidade de precisão, que surge em 

sequência da primeira. São as máquinas sensoriais, extensões do sentido humano, 

os aparelhos que simulam algum sentido humano como a visão, a máquina fotográfica 

por exemplo. Os aparelhos produzem signos, que registram, processam, armazenam, 

gravam, proliferam o mundo captado por eles (SANTAELLA, 1997).  

Diante dos níveis anteriores, o que poderia conectá-los? Um cérebro, caso se 

faça uma analogia ao corpo humano como uma máquina, é a parte responsável por 

mover todas as engrenagens. Imitar o ser humano por meio de um artefato atiça a 

humanidade. As máquinas cerebrais são o terceiro nível, que nos dá a simulação de 

processos mentais por algo que hoje estamos bem familiarizados, o computador. Com 

sua popularização abriu-se ao mundo uma complexa transformação imprevisível, o 

computador aos poucos adquiriu uma condição humana, complementando os 

sentidos como uma extensão do corpo humano, uma nova forma de relação surge, 

redefinida, ampliada (SANTAELLA, 1997). 

Sobre a influência das TICs nas interações sociais humanas, Ponte (2000) 

destaca a acentuação delas com o surgimento da Internet. A conexão em escala 

global permite a todos acessar uma imensa rede de informações e serviços de todos 

os tipos a qualquer momento. Levando isto em consideração, o fato de os seres 

humanos serem sociais em sua essência só favoreceu o desenvolvimento das 

relações numa visão qualitativa, que por meio da Internet, que nos colocou em contato 

com qualquer um em qualquer lugar do planeta. 

Castells (1999) ao traçar os fatos históricos que conduziram a tecnologia até 

aqui, nos revive a criação do elemento impulsionador das TICs, a Internet. Durante as 

três últimas décadas do século XX uma série de esforços deram o fôlego e impulso 

para tudo o que é utilizado atualmente. O trabalho conjunto da estratégia militar, 

cooperação científica, iniciativa tecnológica e inovação contracultural, criaram os 

padrões internacionais para se navegar, como o IP, LAN, WWW, Modem, HTTP, 

HTML. Muitos entusiastas da Internet, na referida época, foram responsáveis por criar 

soluções inovadoras, baratas, que contribuíram para a expansão da Internet e sua 
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popularização. Esta história está associada também ao desenvolvimento do 

computador e sua popularização com o Computador Pessoal (PC) da IBM, que por 

sua vez só foi possível pela evolução tecnológica da microengenharia eletrônica.  

As TICs de certa forma são elementos importantes no processo de mudança 

social. Delas surge a chamada economia digital, movimentando setores de serviços, 

comunicações e outros através da Internet. Na vida da sociedade, a tecnologia 

permeia transações bancárias, conversas ao celular, sítios na internet para diversos 

interesses, novas profissões, investigações científicas, arte, jornalismo, medicina, 

administração pública e claro, na educação. As TICs têm produzido resultados 

atrativos, entretanto existem alguns problemáticos. Estes problemas são 

consequências da própria atividade humana, o abuso no preço de serviços, ciberlixo, 

vírus, roubo e sequestro de informações, perda de dados, promessas milagrosas. São 

as expectativas que às vezes podem ofuscar os potenciais reais das TICs. Se a 

tecnologia é produzida pelos seres humanos, se ela serve a eles, modifica-os e por 

eles é modificada, é de se esperar que infelizmente os desejos e interesses menos 

éticos ou morais do homem também fossem favorecidos pelas TICs (PONTE, 2000). 

As TICs promovem mudanças na vida das pessoas por meio de suas práticas, 

das atividades e mecanismos que possuem. Atualmente, a internet tornou-se o local 

preferível de informação, na transmissão de informação e no seu processamento. 

Dessa maneira as TICs estimulam modificações nos indivíduos, sejam elas no âmbito 

social, no cognitivo ou físico (RICOY; COUTO, 2014).  

Diante de tantas possibilidades positivas, é preciso considerar que dentre as 

possibilidades sociais das TICs também há a exclusão, o desenvolvimento social e 

outros fatores. Molina (2003) aponta as ameaças ao desenvolvimento das pessoas e 

até mesmo países sem recursos para as TICs. Frente a isso, é necessário promover 

a e-inclusão, a fim de impedir mais esta forma de exclusão social.  

O fenômeno tecnológico sustenta a globalização dada as revoluções na área 

da informática e comunicação. Conforme Coelho (2010), esse fenômeno é fomentado 

por países industrializados e de maior desenvolvimento econômico, que causam 

modificações nas esferas sociais, sejam públicas ou privadas, no político e no cultural. 

Vale citar que as TICs ainda podem relativizar o tempo, espaço e a mobilidade. 
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As TIC assumem uma importância generalista na sociedade por permearem 

diversos setores da sociedade. Sobre a educação, as TICs se tornam cada vez mais 

significativas, permitindo a conexão entre as pessoas, e a diversos assuntos, na troca 

e compartilhamento de conhecimento em todos os sentidos (PRETTO, 2010). 

Por conta das mudanças geradas pelas TICs, as práticas pedagógicas podem 

ser influenciadas. Muitos têm acesso pelos meios de comunicação aos avanços 

científicos, a uma infinidade de informações que muitas vezes estão contextualizadas 

a situações cotidianas. Esse acesso implica no posicionamento do cidadão, tanto 

próprio quanto coletivo (SILVA, 2001). 

Tais práticas pedagógicas influenciadas pelas TICs podem aproximar 

estudantes e conteúdos escolares, e esta aproximação é motivada também pelas 

mudanças ocorridas no ensino e aprendizagem. As plataformas digitais utilizadas na 

educação podem permitir o desenvolvimento de habilidades aos alunos de interesse 

social, motivado por suas necessidades. Assim, a aprendizagem coletiva e 

colaborativa pode ser construída, o que também favorece o papel do professor como 

mediador e, consequentemente, uma aprendizagem mais efetiva (LIMA; ROSENDO, 

2014; MATTAR, 2014).  

Diante das mudanças ocorridas por conta das TICs a fala de Santaella (1997) 

nos mostra que: 

Na medida em que sistemas cibernéticos vão se integrando a sistemas 
psíquicos, na medida em que redes neurais artificiais vão se ligando a redes 
neurais biológicas, é um conjunto cognitivo inaudito que se configura, é a 
dimensão do cérebro e mente que se move na direção de uma cultura 
bioeletrônica (SANTAELLA,1997 p.41). 

Percebe-se as inúmeras possibilidades que a tecnologia nos trouxe e sua forte 

conexão com os desejos humanos de a tudo alcançar, quando se pensa nos três 

níveis da relação homem-máquina. Atualizando a partir da perspectiva da autora é 

notória como essa bioeletrônica se conecta a homem indisfarçadamente. Em 1997 a 

internet discada caminhava lentamente, hoje duas décadas depois, o computador 

encolheu na palma da mão e a conexão 4G nos permite estar conectado a qualquer 

hora e lugar.  

A mudança é tamanha que, para aqueles que a vivenciaram a década de 

1960, por exemplo, se tem a sensação, de viver em outro mundo. Arthur C. Clarke 

(1964) ao discursar sobre a visão que tinha sobre o futuro, inicia dizendo que se fosse 



27 
 

possível prever o futuro a partir do momento vivido por ele em 1960, as pessoas não 

dariam atenção a ele. Hoje, ao reviver suas palavras, algo nos toca internamente, pois 

elas são reais. Clarke (1964) em seu vídeo histórico, fala de comunicação em tempo 

real e de qualquer lugar do mundo entre indivíduos distantes (basicamente uma 

descrição do aplicativo WhatsApp), da Internet conectando o mundo. Em suas 

palavras “A única coisa que podemos ter certeza absoluta sobre o futuro é que ele 

será absolutamente fantástico”. 

É impossível não pensar nos clássicos de ficção científica neste momento, 

desde aqueles que também previram os avanços tecnológicos como “Uma Odisseia 

no Espaço” de 1968, e franquias como “Jornadas nas Estrelas” de 1966 e “De volta 

para o futuro” de 1985. Quanto de tudo aquilo hoje já é utilizado pela humanidade de 

maneira tão corriqueira. E o futuro a partir deste ponto? Pensando nos três níveis, 

seria a integração bioeletrônica expressa por Santaella (1997) o ápice da tecnologia, 

como visto em “Elysium” (2013) e seus inúmeros conectores cerebrais, ou a Skynet 

em “O exterminador do Futuro” (1984) pensando por conta própria? Seremos capazes 

de criar uma máquina perfeita, capaz de sonhar e ter fé como David em “AI, 

Inteligência Artificial” (2001). Nós estamos vivendo o futuro de Clarke (1964), sentindo 

a cada momento como a revolução nas comunicações é capaz de alterar a forma 

como construímos o mundo. 

Este ciberespaço se constrói além da digitalização do mundo físico ou de 

aspectos infraestruturais, mas da individualidade daqueles que o compõe e do coletivo 

formado a partir desta individualidade. O movimento faça você mesmo, tão presente 

na pós-modernidade fluida, também é responsável por modificar o ciberespaço, 

tornando a rede mais maleável (SANTOS, 2005). Ainda discutindo, para Lévy (2000, 

p. 126) “[...] o ciberespaço como prática de comunicação interativa, recíproca, 

comunitária e intercomunitária, o ciberespaço como horizonte de um mundo virtual 

vivo, heterogêneo e intotalizável no qual cada ser humano pode participar e contribuir”, 

é possível  inferir que a cibercultura e o ciberespaço modificam-se, tornando-se cada 

vez mais complexos, sem limites definidos e dá aos seus membros potencialidades 

não mensuráveis, novas formas desta rede e de seus membros interagirem. 

Outro aspecto da cibercultura, impulsionada pela mobilidade, sobretudo o 

celular, é a desterritorialização dos espaços virtuais, já que as tecnologias 

propiciariam o rompimento dos limites geográficos físicos e virtuais. De fato, isso é 
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possível, mas não deve seguir um viés determinístico tecnológico. A cibercultura pode 

ter aspectos culturais, políticos e sociais desterritorializados, mas deste aspecto 

surgem novas formas de demarcação de territórios, de poder, de controle, naturais do 

homem pré-moderno, que podem tomar nova forma na sociedade pós-moderna 

(LEMOS, 2007). 

Para Lévy (2000), no mundo das telecomunicações e da informática, novas 

são as maneiras de se pensar, de conviver no mundo. Novas também são as relações 

entre os homens e do trabalho, da inteligência. As modificações constantes dos 

dispositivos são responsáveis por motivar essas mudanças, e seus avanços influem 

na escrita, na leitura e nos sentidos humanos. 

1.2 Aprendizagem Móvel  

Segundo a ONU – Organização das Nações unidas, seis bilhões de pessoas 

possuem acesso a telefones celulares, alcance maior até que condições básicas de 

saneamento, por exemplo. Segundo a UNESCO (2012) - Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a aprendizagem móvel, termo que 

surge em Laouris e Eteokleous em 2005 - Mobile Learning ou MLearning, aparece 

como uma das soluções para os desafios encarados pela educação, o que requer 

liderança política, planejamento e ação. As tecnologias móveis podem reduzir a 

exclusão digital existente, não sendo uma panacéia, a aprendizagem móvel é um 

caminho para a melhoria da educação. 

Diversos são os autores que buscam definir o conceito de aprendizagem 

móvel, mas em seus discursos fica clara a presença da mobilidade (seja de tecnologia, 

espaço físico, social e tempo) como definidora dos aspectos ligados à aprendizagem 

do sujeito, à possibilidade de carregar um dispositivo no bolso, que é de fácil acesso 

e utilizado por ele em outras práticas sociais (KEEGAN, 2002; QUINN, 2000; 

TRAXLER, 2007). 

As tecnologias móveis abrangem dispositivos como celulares, smartphones, 

tablets, e-readers, caracterizados por sua portabilidade, acesso à Internet, 

funcionalidades multimídia, em constante evolução e de uso pessoal. O mobile 

learning pode caracterizar-se pelo uso combinado ou não de outros recursos das 

TICs, permitindo que a aprendizagem se realize em qualquer tempo e lugar (anytime 

and anywhere), e as pessoas podem visualizar, implementar ou produzir conteúdo 



29 
 

nestas características (BARBAS; CARLÃO, 2013). As tecnologias digitais móveis 

integram o movimento de convergência tecnológica (JENKINS, 2009) e atentem às 

novas necessidades dos sujeitos, o que implica em mudanças significativas nas 

relações sociais. Os smartphones possuem funções diversas, personalizáveis de 

acordo com suas necessidades, tornando-se na era da mobilidade, a extensão do 

próprio corpo (SABOIA et al. 2013; SANTAELLA, 2007). 

Deste modo, a aprendizagem móvel oferece características exclusivas, 

comparativamente à aprendizagem tecnológica tradicional, sendo ela pessoal, 

colaborativa, contextual, portátil e interativa. Para Saccol et al. (2011), as tecnologias 

de mobilidade têm colaborado para a modificação dos espaços educacionais, além 

disso, favorecem a geração, reprodução e transmissão de informações e a construção 

colaborativa do conhecimento. Ocorre a flexibilização da aprendizagem, podendo 

apoiar-se nas aprendizagens formal, não-formal e informal.  

Segundo Gohn (2006), a educação formal se dá na escola, com seus objetivos 

de formação do cidadão, suas regras, seus conteúdos. A educação informal, gerada 

nos processos de socialização, em sua família, entre amigos, com seus valores de 

pertença. A educação não-formal, no compartilhamento de experiências de vida, em 

situações cotidianas em espaços coletivos e não planejados. Todas estas formas de 

se educar, aliadas às TICs, nos ofertam um novo potencial transformador no processo 

educativo.  

É inegável que as redes sociais virtuais tomam uma generosa fatia do tempo 

da população hoje. Uma boa parte das pessoas faz uso de ao menos uma das muitas 

disponíveis: o fato de alguém não estar conectado a alguma delas inclusive causa 

espanto. Para muitos, as redes sociais virtuais são insubstituíveis, e suas vidas cada 

vez mais as incorporam. 

Recuero (2009) discorre sobre alguns aspectos que constituem as redes 

sociais mediadas pelo computador. Para a autora, os atores destas redes são pessoas 

que com elas se envolvem, moldando estruturas sociais por meio de interação e de 

laços sociais. Por mais que seja fácil para os atores manterem-se anônimos, há um 

desejo pela visibilidade que elas possibilitam. Percebe-se na fala da autora a evolução 

da complexidade das redes sociais quando a mesma discorre ainda sobre a 

simplicidade no nickname e chats, para o primórdio das redes complexas como o 

Facebook. Tal complexidade é facilmente vista, como era imaginado pela autora, por 
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conta da inserção de ferramentas mais complexas nas redes, que permitiram a maior 

individualização e expressão do “eu” pelos atores nas redes sociais. 

Couto (2014) oferta a nós uma palavra que define bem os contextos atuais 

relacionados as redes sociais, o “pavoneamento”, fruto do hábito de expor sua opinião, 

seus hábitos de vida nas redes sociais. Ser visto tornou-se imperativo, e claro, disso 

surgem problemas como o excesso de exposição e segurança pessoal. Todos podem 

contribuir para a construção deste espaço, uma foto, um vídeo, um pensamento, ou 

simplesmente responder sobre “O que você está fazendo/pensando?” no Facebook. 

Tudo isso nos estimula a criar uma postagem, a mostrar aos demais como invejável 

ou problemática é a vida, afinal há todo tipo usuário, com suas opiniões, o importante 

é postar. O autor ainda fala em uma nova forma de consumir, que se conecta ao 

expressar-se nas redes sociais, participar, colaborar e compartilhar tornam-se os 

verbos da atual cibercultura. 

As conexões sociais podem ser percebidas pela interação realizada pelos 

atores. As interações nas redes sociais dependem da percepção dos atores, da 

reciprocidade na troca de informação, das intenções expressas por ele. Trazendo para 

a atualidade, as interações surgem das postagens feitas na rede virtual, que geram 

comentários diversos, e de acordo com este movimento, elas se estabelecem. Ainda 

segundo Recuero (2009, p. 7) “[...] a interação é, portanto, aquela ação que tem um 

reflexo comunicativo entre o indivíduo e seus pares, como reflexo social [...]”, tudo isso 

construído pela mediação do computador, ou ainda, pelo celular. 

As relações sociais formadas nas redes podem ser mediadas pelo 

computador, de modo independente do conteúdo gerado. As relações podem ser 

diferentes das criadas face a face, pois o contexto limita a mediação. Há um 

distanciamento entre as pessoas, anonimato, detalhes físicos do autor não são dados 

de imediato, assim iniciar e terminar uma relação se torna mais fácil. A linguagem não 

verbal também pode influenciar estas relações (Recuero, 2009).  

O impacto das TICs na educação é um ponto específico do espectro de sua 

implicação na sociedade. Diversas modificações ocorreram na sociedade 

denominada Sociedade da Informação. O ser humano está ressignificando as 

maneiras de trabalhar, de pensar, de viver (COLL, MONEREO, 2010). 



31 
 

Até o século XX, a escola era o local de referência para o estudante na 

obtenção de informação, atualmente não é o único e cabe à escola selecionar os 

melhores meios para utilizar as tecnologias a fim de desenvolver no aluno a habilidade 

de trabalhar com tantas informações. O aluno nem precisa ir à escola para buscar 

essas informações, ele pode acessá-las do celular. Mas para interpretá-las, relacioná-

las, hierarquizá-las, contextualizá-las, só as tecnologias não serão suficientes. O 

professor o ajudará a questionar, a procurar novos ângulos, a relativizar dados, a tirar 

conclusões (MORAN, 2007). 

É possível definir as TICs como recursos tecnológicos que, de forma 

integrada, podem ser utilizados em conjunto. As TICs são utilizadas na indústria, no 

comércio, e com a popularização da Internet, observa-se a potencialização do uso das 

TICs em outros campos como a educação. Por meio da internet, novas formas de 

comunicação e informação foram criadas, tais como o e-mail, o chat, os fóruns, 

comunidades virtuais, webcam, entre outros, modificando os relacionamentos 

humanos. 

Na educação presencial, as TICs são vistas por alguns teóricos (VALENTE, 

1999; KENSKI, 2005) como potencializadoras dos processos de ensino e 

aprendizagem, na medida em que podem se tornar elementos contribuintes das 

práticas pedagógicas, acrescentando ao acesso à informação; flexibilidade, 

diversidade de tratamento e apresentação (LOPES, 2014), podendo assim também 

valorizar os processos de formulação e compreensão de conceitos ou fenômenos ao 

associar representações diferentes, como o texto, imagem, vídeo e som (MARTINHO; 

POMBO, 2009) e assim potencializar de forma significativa vários estilos cognitivos e 

de aprendizagem (RUPPENTHAL et al, 2011).  

Para o uso do potencial das TICs é necessário repensar o ensino e 

aprendizagem. Estas tecnologias são a porta de acesso ao mundo da informação e 

sua adequada utilização poderá potencializar o desenvolvimento da reflexão crítica, 

de avaliação e interpretação (OSBORNE; HANNESSY, 2003). Ainda segundo 

Osborne e Hannessy (2003), as TICs no ensino das ciências muitas vezes resumem 

seu uso às ferramentas de coleta e processamento de dados, software multimídia, 

editores de texto e de apresentação e projeção.  

Ponte (2000) destaca que o professor desempenha um papel fundamental no 

ensino e aprendizagem, seja pela relação afetiva e emocional ou pelas trocas de 
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significados realizados por ele e pelo aluno. O mesmo vale para o aluno e seus 

colegas. As interações são essenciais na aprendizagem, que por conta da sua 

ausência na aprendizagem mediada pelo computador tornou-se um limitante do seu 

sucesso. A relação professor-aluno pode ser fortemente alterada com as TICs, as 

quais, ao serem utilizadas em situações problema, em projetos, o professor precisa 

compreender o aluno para ajudá-lo a solucionar suas dúvidas, passam a serem 

parceiros na construção do conhecimento. 

Para Ponte (2000, p. 73), “as TICs podem ser usadas na escola como uma 

ferramenta de trabalho”, pois diversas são as soluções de natureza técnica ou 

científica, em programas desenhados para auxiliar em tarefas, e até mesmo, por 

programas desenvolvidos para o ensino. Há ainda uma possibilidade pouco explorada 

nas TICs: o trabalho colaborativo entre os professores. Trocar mensagens pela 

Internet, criar páginas de edição colaborativas, interagir com profissionais de outras 

escolas, são possibilidades já em uso. Por ser um elemento dentre os diversos no 

ambiente de aprendizagem, as TICs podem auxiliar no processo e desenvolver certas 

capacidades. É possível, por exemplo, estimular a interação e a partilha entre os 

professores (PONTE, 2002). 

Vale ressaltar que as tecnologias não podem carregar o peso do grande 

solucionador dos problemas educacionais (MARTINHO; POMBO, 2009). Somente a 

utilização de TICs não mudará a situação da educação em Ciências. Inserir recursos 

tecnológicos na escola não garante uma efetiva transformação qualitativa nas práticas 

pedagógicas, mas podemos provocar modificações na realidade educacional, caso 

seu uso seja adequado, e propicie a construção de conhecimento (PARANÁ, 2010). 

As TICs são de fato estratégias de grande potencial para a aprendizagem, 

entretanto sozinhas podem representar ou mascarar uma modernização na aparência 

das aulas tradicionais, mas que não se configura em uma transformação em sua 

essência, em sua prática pedagógica de maneira profunda. Para tanto, a 

reestruturação dos currículos e a mudança nas práticas pedagógicas pelo educador 

também são fundamentais. O professor precisa vê-las como aliadas, potencializando 

seus usos e possíveis arranjos que podem ser feitos em sala de aula, o que requer 

uma formação continuada (e devidamente orientada) por parte dele e da 

implementação de Políticas Públicas para a área educacional. (RUPPENTHAL et al, 

2011).  
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Miranda (2007) ao investigar como a tecnologia se alia aos processos de 

aprendizagem chega à conclusão de que sem alterar as práticas habituais de ensino, 

de nada a tecnologia vale. Os motivadores, segundo a autora, seriam a falta de 

proficiência dos professores, seja de recursos ou de formação. Outro fator seria o 

esforço reflexivo e a necessidade da mudança nas concepções e práticas de ensino. 

Para a autora, muito disso vem da concepção romântica, de que basta ligar um 

computador e inserir um software que o aprendizado acontecerá. Uma formação 

técnica e pedagógica sólida e o desejo do professor, na visão da autora, são 

essenciais para que se percam as concepções de que o uso das tecnologias seriam 

apêndices das atividades curriculares, ou prêmios pelo comportamento. Dessa forma, 

o uso das tecnologias nas escolas poderá se tornar generalizado. 

Equacionar o papel das TIC na formação inicial de professores, requer que 
nos debrucemos, por um momento, sobre a escola e, em especial, sobre o 
futuro da escola. Sou dos que pensam que a escola, tal como existe hoje, vai 
ter de desaparecer, mas também que a escola, como instituição, não vai 
desaparecer. Ou seja, terá de haver mudanças profundas — como de resto 
tem acontecido ao longo dos tempos — mas não deixará de haver escola 
(PONTE, 2002, p. 01). 

O autor toca no cerne da questão das TICs na educação. É necessário mudar, 

se adequar profundamente ante as modificações sociais, que afetarão os objetivos da 

escola, que não desaparecerá com as TICs, apenas se modificará. 

Diversas são as leis estaduais e municipais que proíbem e punem, o uso do 

celular dentro da sala de aula, como por exemplo, a Lei estadual nº 16.993, de 10 de 

maio de 2010, que proíbe o uso do celular nas escolas do Estado de Goiás (GOIÁS, 

2010), o que conduz a discussão de mudanças nas políticas educacionais. No 

movimento contrário, acreditamos que a Internet, sobretudo a disponível em celulares 

smartphones, tem papel fundamental nas transformações sociais produzidas pelas 

TICs. Eles ampliam a comunicação, o acesso e propagação da informação, 

especialmente quando o acesso é móvel, através de Wi-Fi disponíveis em ambientes 

públicos e privados (FERREIRA, 2015). Segundo Ferreira (2015, p.12), “O desafio de 

unir o aprendizado ao contexto da mobilidade tem sido tema de muitas discussões, 

especialmente no que se refere à sua aplicabilidade pedagógica”. O acesso difundido 

às redes sociais e a diversos sítios vem modificando o comportamento das pessoas e 

com isso, modificando também a forma de aprender.  

Algumas políticas educacionais objetivam reduzir a exclusão digital e trazer 

os possíveis benefícios que as TICs oferecem. Ações como o ProInfo (Programa 
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Nacional de Tecnologia Educacional) e a criação dos Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTE), impulsionaram a formação dos professores e a presença dos 

instrumentos tecnológicos na escola como uma estratégia de governo para melhoria 

da educação (DAMASCENO; BONILLA; PASSOS, 2012). Mesmo com tais 

investimentos, deve ser constante a análise dos resultados, identificando brechas para 

seu alcance eficiente ao que se propõe, ou, ao modo como estes programas são 

desenvolvidos, se atingem as expectativas. Pensando nestas políticas, outras 

propostas podem ser implementadas, que poderiam ser até mais eficientes ou mais 

facilmente implementadas, como o uso do celular em sala de aula. 

Para que o smartphone possa ser utilizado da melhor maneira no ambiente 

escolar, é preciso superar o modelo de ensino centrado no professor, transferindo o 

aluno da condição de espectador, pois os espaços educativos ainda estão 

reproduzindo modelos tradicionais estáticos, enquanto o mundo virtual apresenta-se 

como interativo (KENSKI, 2008). Para tanto Ferreira (2015) propõem que: 

A primeira e grande barreira a ser transposta é a de abolir um modelo de 
educação que não permite ao estudante traçar seus próprios objetivos de 
aprendizagem e ser sujeito no processo de construção do próprio 
conhecimento. Uma aprendizagem pautada nos moldes da aprendizagem 
móvel precisa que o estudante deixe de ser espectador, ou seja, passivo e 
passe a ser coautor do próprio processo de aprendizagem, trilhando o 
caminho adequado à jornada de aprender e de aprender a aprender 
(FERREIRA 2015, p.35). 

Essa transposição de barreiras, seja ela por mudanças nas políticas 

educacionais ou por parte do educador é fundamental e muitos são os embates sobre 

a melhor forma de colocar o discente como sujeito da aprendizagem, como por 

exemplo, no trabalho de Lemos e Perl (2015) sobre sala de aula invertida. Por outro 

lado, o receio da perda do “controle” dos estudantes por parte dos professores, a 

indisciplina, desatenção, faz com que professores e até mesmo estudantes, como 

demonstrado por Oliveira (2015), não superem as perspectivas tradicionais de ensino.  

Outro problema relatado é a falta de conhecimento técnico, de domínio sobre 

a tecnologia para a utilização das ferramentas em sala de aula, o que nos leva as 

dificuldades em adaptar as metodologias ao formato MLearning. A falta de 

infraestrutura e disponibilização de redes Wi-Fi também são apontadas como 

problemas. Mesmo diante das perspectivas negativas, romper com essa visão e 

descentralizar o professor do processo de ensino e aprendizagem, empregando toda 
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interatividade utilizada pelo estudante dentro e fora da sala de aula, poderá então criar 

um ambiente motivador da aprendizagem, inovador.  

1.3 O WhatsApp e o Facebook no processo de ensino e aprendizagem 

escolar 

Com o desenvolvimento das TICs e sua consequente aplicação no contexto 

educacional, faz-se necessária a utilização de softwares promotores da interação 

entre estudantes e professores, possibilitando novos recursos de ensino e 

aprendizagem, um deles é o WhatsApp criado em 2009 (ARAÚJO; BOTTENTUIT 

JUNIOR, 2015). 

Utilizando-se de um trocadilho da língua inglesa - What's Up (E aí?), segundo 

informações disponíveis no sítio do aplicativo,  

WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que 
permite trocar mensagens pelo celular sem pagar por SMS. Está disponível 
para iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone, e Nokia e sim, esses 
telefones podem trocar mensagens entre si! Como o WhatsApp Messenger 
usa o mesmo plano de dados de Internet que você usa para e-mails e 
navegação, não há custo para enviar mensagens e ficar em contato com seus 
amigos. Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem criar 
grupos, enviar mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e áudio 
(WHATSAPP, 2016). 

Ainda segundo dados presentes no site do aplicativo, há cerca de um bilhão 

de usuários cadastrados seja em aplicativos em smartphones ou na versão Web, além 

de ser relevante destacar a gratuidade do serviço do aplicativo. O aplicativo permite 

ao usuário interagir em tempo real, basta conectar-se à internet, sem cadastro, 

utilizando apenas o número do celular. Por meio dele é possível enviar mensagem em 

forma de texto, áudio, imagens e vídeos, e até mesmo realizar chamadas de voz 

(WHATSAPP, 2016). Segundo Alsaleem (2013), a ferramenta WhatsApp Messenger 

dentre os aplicativos emergentes, é um dos mais populares aplicativos de mensagens 

multiplataforma,  

Constantemente novas tecnologias são disponibilizadas no universo digital, 

ao passo que surgem pesquisas com o intuito de explorar seu potencial de utilização 

na educação. A exemplo disso, diversas foram as pesquisas sobre a utilização das 

redes sociais na educação, muitas por meio do Facebook no seu auge como rede 

social amplamente popular (KAIESKI; GRINGS; FETTER, 2015; PORTO; SANTOS, 

2014). 
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Rambe e Bere (2013) Apud Kaieski, Grings e Fetter (2015) na África do Sul, 

foram responsáveis por um estudo sobre os potenciais pedagógicos pelo envio de 

mensagens através do WhatsApp, no intuito de criar espaços dialógicos alternativos 

e à colaboração entre estudantes em um ambiente informal. Seus resultados são 

promissores e sugerem a elevada participação dos estudantes nestas comunidades 

de compartilhamento de conhecimento, evidenciando o esforço progressivo dos 

docentes na adaptação das práticas pedagógicas tradicionais. O impacto positivo na 

participação dos alunos, a promoção da aprendizagem socioconstrutivista por 

discussões naturais e a promoção da autoestima do estudante, o compartilhamento 

do conhecimento, além dos recursos gerados coletivamente nesses espaços, são 

outros aspectos que devem ser mencionados. 

As possibilidades deste aplicativo ultrapassam até mesmo barreiras culturais, 

como é o caso da pesquisa realizada por Mudliar e Rangaswamy (2015) Apud Kaieski, 

Grings e Fetter (2015), realizada na Índia. Devido à segregação social na Índia ser 

muito forte, os gêneros sexuais são separados no ambiente escolar. O WhatsApp foi 

capaz de romper esta barreira e permitir a criação de um ambiente seguro para a 

interação entre meninos e meninas. Esta interação na sala de aula virtual não era 

percebida no mundo real, a interação livre de segregações ocorria unicamente por 

meio do aplicativo. 

Bouhnik e Deshen (2014) realizaram pesquisa entre alunos e estudantes de 

diversos níveis sociais, com professores responsáveis por toda uma classe e outros 

responsáveis por disciplinas específicas. Por meio deste trabalho baseado em quatro 

metas, sendo elas: para-se comunicar com os estudantes, criação de uma atmosfera 

positiva e um sentimento de pertença na classe, diálogo, utilizar e compartilhar uma 

plataforma de aprendizagem. Os autores apontaram diversas vantagens técnicas, 

devido seu uso simplificado, gratuidade, segurança e privacidade e seu uso difundido 

entre os estudantes e professores, de ordem educacional e instrucional, melhora nas 

relações pessoais, na expressão dos estudantes, na troca de informações e materiais 

de estudo, o aprendizado a qualquer hora e lugar.  

Entretanto, ainda há alguns desafios a serem superados, como a presença de 

alunos sem smartphone, o excesso de mensagens e o tempo que se leva para 

acompanhá-las, a manutenção do grupo ou grupos (nos casos dos professores com 

mais de uma turma), o uso inapropriado por parte dos estudantes, seja pela exposição 
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excessiva de suas vidas pessoais ou pela apatia que uns apresentaram. Ainda que 

problemas ocorressem, os pesquisadores notaram o aumento qualitativo do fluxo de 

mensagens e participação dos professores e a criação de grupos ligados à disciplinas 

específicas. Em grupos observados pelos autores, havia a liberdade de expressão e 

discussão de assuntos diversos, mas a simples presença do professor naturalmente 

coibia posturas tidas como inapropriadas para a finalidade do grupo, permitindo um 

ambiente adequado de trabalho.  

A exemplo disso, Bouhnik e Deshen (2014), relatam que a presença do 

professor no grupo leva naturalmente a uma postura polida por parte dos estudantes. 

Os alunos buscam escrever de maneira correta, evitam assuntos de cunho pessoal 

ou incompatíveis com os objetivos do grupo. Em situação descrita pelos autores, um 

aluno foi excluído do grupo por um professor da pesquisa ao portar-se de maneira não 

cordial com outro colega, sendo reinserido após conversa com o professor. Os 

próprios alunos agiram como reguladores das atividades em modo geral, que em 

alguns casos não necessitaram sequer um acordo prévio por parte do professor.  

Silva, Silva e Ribeiro (2012) em seu trabalho enfatizam o apoio dos pais na 

atividade e o receio dos professores em passar o número pessoal de seus celulares, 

apesar de nenhuma ligação ter sido feita pelos alunos aos professores. O grau de 

maturidade dos alunos também pode interferir no resultado como constatado por 

Silva, Silva e Ribeiro (2012), que ao observarem os diálogos de turmas da 1ª série do 

Ensino Médio notaram uma tendência maior em gerar discussões que não 

compreendiam a finalidade inicial do grupo. Sobre este aspecto, os autores relatam a 

importância da figura do professor mediador, intervindo quando necessário nas 

discussões. Mas aos poucos, uma vez familiarizados com a ferramenta, os próprios 

estudantes são capazes de discernir o que é pertinente ou não compartilhar 

Araújo e Bottentuit Junior (2015) ressaltam que a ação comunicativa no 

aplicativo ocorre de maneira deliberativa, em um espaço democrático que permite 

diálogos espontâneos, como recurso didático metodológico se torna viável ao 

possibilitar a ação comunicativa entre os estudantes. Esta ferramenta gera 

conhecimento sem dissolver as relações entre professor e estudantes.  

Diante da experiência registrada por Oliveira et al (2014), durante o uso do 

aplicativo em curso a distância os pesquisadores enfatizam que para uma utilização 
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eficaz do WhatsApp é necessário planejamento e organização, pois devido à dinâmica 

na troca de mensagens, a condução das interações entre os envolvidos pode se tornar 

difícil, e até negativa. Os resultados obtidos são positivos, agregando motivação, 

dinamismo e contentamento aos cursistas, elementos que facilitaram o aprendizado 

no referido curso ofertado na modalidade à distância.  

Barcellos (2015 p. 06) é enfático sobre a relevância do uso destas novas 

ferramentas na construção do conhecimento,  

Precisamos experimentar sem medo de fracassar. Testar novas ferramentas 
como as relatadas para levar os educandos a pensar. Para estas não existem 
respostas acabadas e absolutamente certas. Assim, é evidente que a prática 
pedagógica do educador das diversas áreas do saber necessita de ações 
inovadoras, possam habitar os espaços da sala de aula. Entretanto, para isso, 
além dos recursos tecnológicos, o planejamento e conhecimento das teorias 
e metodologias são indiscutíveis para promover a qualificação na educação. 

Arriscar de modo planejado e coerente nos permite extrapolar as barreiras e 

perspectivas tradicionais no ensino. As propostas de uso do WhatsApp permeiam 

diversas disciplinas escolares, do Ensino Médio ao Superior. Desde simples grupos 

de comunicação como em grupos para troca de conhecimentos em questões de 

biologia de vestibulares (SILVA; SILVA; RIBEIRO, 2012), no desenvolvimento da 

capacidade argumentativa em produção textual (PRADO, 2015), na discussão 

filosófica (ARAÚJO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2015); em leitura em língua inglesa 

(PLANA et al, 2015) e outras. Fica nítido o potencial que este aplicativo apresenta. 

Cabe ao professor abrir-se, desvencilhar-se de suas apreensões e retornar à posição 

de aprendiz caso seja necessário, implementando sua prática pedagógica com 

ferramentas que vão ao encontro das necessidades e anseios de seus discentes. 

Aliado a este interesse pessoal, acreditamos que em termos de esfera pública, caberá 

ao Estado o dever de implementar Políticas Educacionais capazes de materializar a 

formação continuada e a valorização docente necessária para que os professores 

sejam preparados e possam efetivamente utilizar de forma pedagógica as TICs, bem 

como de melhor preparar os alunos para seu uso e dar infraestrutura adequada às 

escolas para que isso ocorra. 

O estudo realizado por Santos, Pereira e Mercado (2016) sobre o uso do 

aplicativo Whatsapp aponta para a importância da apropriação do aplicativo Whatsapp 

como um espaço online inovador multiplataforma que pode ser explorado por 

docentes e estudantes universitários, em que se tem tanto no áudio quanto na 
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mensagem escrita mecanismos facilitadores da interação, por causa das 

possibilidades de comunicação síncrona e assíncrona, uma vez que a “conversação 

é uma ferramenta indispensável para a comunicação entre os falantes e para que 

estes possam se posicionar de maneira crítica em seu próprio mundo” (MODESTO, 

2011, p. 24). Ainda para os autores, o aplicativo deve ser utilizado por educadores 

obedecendo a um planejamento criterioso que justifique e enriqueça a conexão do 

conteúdo ministrado com a mídia, refletindo assim uma ação pedagógica coerente e 

significativa, sem esquecer de explicitar e definir claramente objetivos, metodologias 

e instrumentos de avaliação para este tipo de ação. 

Pensando ainda em redes sociais, o Facebook, figura como umas das 

preferidas redes entre os consumidores deste tipo de entretenimento. Criada por 

Marck Zuckerberg e colegas na Universidade de Harvard em fevereiro de 2004, a rede 

tornou-se um fenômeno mundial, hoje contando com mais de 1 bilhão de usuários, 

que criam perfis gratuitamente, adicionam seus amigos, trocam fotos, mensagens 

públicas e privadas e compartilham informações dos mais variados tipos. “Livro de 

rostos” em tradução literal, foi assim batizado em referência ao livro de anuário entre 

aos alunos na universidade, muito tradicional, que ajuda a todos conheceram uns aos 

outros (CARLSON, 2010). 

A missão do Facebook é dar às pessoas o poder de compartilhar informações 
e fazer do mundo um lugar mais aberto e conectado. Milhões de pessoas 
usam o Facebook para compartilhar um número ilimitado de fotos, links, 
vídeos e conhecer mais as pessoas com quem você se relaciona. Dar às 
pessoas o poder de criar comunidades e aproximar o mundo (FACEBOOK, 
2017). 

Em escala mundial, o Facebook pode ser considerado a maior rede social, 

sobretudo após sua união com o Instagram e WhatsApp. Ao se conectarem à Internet, 

as pessoas fazem login no Facebook e aproveitam de suas ferramentas assíncronas 

e síncronas. O conteúdo disponibilizado na rede rapidamente é compartilhado e 

visualizado pelos demais participantes, de acordo com seus interesses, criando sua 

identidade face às possibilidades da rede social. Não há no Facebook um ambiente 

estruturado, as informações são facilmente perdidas visto que o volume de informação 

compartilhada é enorme. Fica difícil acompanhar e desenvolver uma análise profunda 

das informações, há uma fluidez nelas, as respostas precisam ser instantâneas 

(MARCON; MACHADO; CARVALHO, 2012). 
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Marcon et al (2012) ressalta algumas características da rede social Facebook. 

A primeira é sua integração entre pessoas em qualquer localidade geográfica, dando 

novo significado ao espaço e tempo. Segundo, pode ser considerado como uma 

ferramenta do processo de ensino e aprendizagem à distância, sem uma estruturação 

como tal. Terceiro, permite a relação pedagógica, já que pode indexar outros 

ambientes, suas ferramentas síncronas e assíncronas de comunicação podem ser 

usadas para a interação, e há diferentes possibilidades de interação entre os usuários 

da rede. 

A popularidade do Facebook junto aos jovens, fez com que os professores 

cada vez mais procurassem fazer o uso das ferramentas disponíveis nesta rede para 

a educação. Esse é um desafio complexo, pois é necessário ter domínio dos recursos 

disponíveis, para que não a façam de repositório de informação digital. Para o bom 

uso da rede a favor do aprendizado, os professores devem ter objetivos claros, e 

promover uma aprendizagem estimulante, colaborativa e construtivista, já que a 

mesma não foi criada com o objetivo de uso para a educação. É um desafio ao 

professor dosar seu uso em atividades pedagógicas, pois é necessário saber que há 

riscos pelo uso indevido, sendo assim, são necessárias regras de boa conduta virtual 

assim como no ambiente real. “O Facebook como recurso ou como ambiente virtual 

de aprendizagem possibilita que o professor reinterprete a forma de ensinar e de 

aprender num contexto mais interativo e participativo” (MOREIRA; JANUÁRIO, 2014 

p. 78). 

Ferreira e Bohadan (2014) apontam um aspecto muitas vezes negligenciado 

pelo usuário do Facebook, ou de outras redes sociais virtuais, que deve ser ponto de 

atenção para o professor, os “Termos e Condições de Uso” e a noção de privacidade 

on-line. É notório o uso de dados pessoais, preferências e comunicações de forma 

comercial na geração de anúncios direcionados. Não tão raro assim, é possível ver 

aquele produto que você acabou de pesquisar em janelas de anuncio ao abrir sua 

página no Facebook, e como discutido adiante, são aspectos negativos quanto ao uso 

de dados e privacidade dos usuários. As autoras ainda reforçam positivamente o uso 

do Facebook, ao encontrar como resultados da pesquisa a noção de aproximação do 

estudante para com o professor, uma maior interação e a criação de maior laço afetivo 

com o professor, a comunicação sobretudo, pelos estudantes rotulados como tímidos 

pelos demais colegas. É dito também, o aumento da credibilidade do professor por 
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parte do estudante e até a falsa ideia de inovação das abordagens pedagógicas entre 

outras considerações. 

Como qualquer parte do trabalho pedagógico, é necessário planejar. 

Organizar o material, propor objetivos claros e passíveis de serem alcançados, 

construir com os alunos as propostas curriculares. O receio do uso incorreto da 

ferramenta, a inconveniência por mensagens em horários inadequados, pode ser 

facilmente contornado através de acordos com os estudantes. Outras tensões como 

compartilhar o número de telefone pessoal podem ser desviadas usando o número 

que a escola possui ou utilizando um número específico para o trabalho. A quantidade 

de grupos pode ser gerida de modo compartilhado pelos professores, e o incômodo 

pela inundação de mensagens pode ser ignorado silenciando os grupos por um 

período disponível pelo próprio aplicativo.  

Ao observar as possibilidades de trabalhar com as redes sociais na educação, 

são necessárias mais informações. Perceber como o aluno recebe esta proposta 

pedagógica, principalmente se a ideia nunca tiver sido utilizada em seu aprendizado. 

Muitas pesquisas contemplam o Ensino Superior, ou não trazem informações sobre 

como se dá sua utilização na escola pública brasileira. Investigar a presença das redes 

sociais na educação básica é uma maneira de familiarizar o professor com as opções 

de método de ensino, de uma perspectiva de formação crítica do sujeito para com as 

TICs.  

Por fim, corroborando com o que afirma Lopes (2014) as TICs não serão por 

si mesmas, enquanto aparato técnico, capazes de solucionar os problemas 

educacionais. As TICs refletem um momento histórico e social e, portanto, devem ser 

pensadas tanto em seu caráter de potência e limitação, desde que aliado ao seu 

caráter de intencionalidade. Enfatizamos que a adequada preparação do docente é 

tão necessária quanto à atualização do aplicativo, se não feita, a sua utilização se 

tornará apenas superficial, pautada na adoção e consumo acrítico da tecnologia. Sem 

reflexão sobre os usos da tecnologia, não há como atingir uma significativa e 

qualitativa mudança quanto às formas de se ensinar. 

1.4 Problemas gerados pelas TICs  

Claramente, há uma convergência dos dispositivos através dos quais é 

possível ter acesso à informação. Tal convergência é motivada por fatores 
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operacionais e pela ubiquidade, permitindo o acesso à rede em tempo integral e de 

qualquer localidade geográfica, por meio do celular. A convergência converte as 

formas de informação, que alcançam as pessoas de diversas formas, seja áudio, 

vídeo ou imagem (VERSUTI; CRUZ, 2017). 

E nesta forma como a informação chega até nós, a própria forma de consumir 

informação muda, ou o modo como ela é produzida. Cria-se pelas mídias e é 

acrescentado na vida de todos, sobretudo os jovens, ideais de vida, que são vendidos, 

como a busca pela identidade individual, que têm como consequência a auto violência 

e a violência psicológica. A relevância desses modos de vida, colocados pela 

imprensa tradicional, pode ser facilmente amplificada via redes sociais e acessada 

pelo celular, e à medida que é aceita, ameaça gerações futuras. A mídia, pode utilizar 

desta permeabilidade para criar mecanismos de controle, que utilizaram deste espírito 

de originalidade, difundidos por meio de celebridades midiáticas, criando ideais de 

vida insuperáveis, que movimentarão os sujeitos dentro do que é de interesse para os 

detentores do poder (MACIEL et al, 2018). 

Outro aspecto relaciona-se à privacidade e proteção de dados. Por mais que 

o direito à privacidade esteja garantido na Constituição Federal, ainda muito é 

discutido sobre até onde a posse de dados individuais é privacidade ou domínio 

público, ou se estes dados podem ou não ser explorados por terceiros. Ao utilizar a 

Internet, aplicativos, sempre estamos expostos. A discussão atual configura-se no fato 

do uso dos dados dos usuários para a venda de informações a empresas, que podem 

ser utilizadas na criação de perfis de consumidores, ou para outros propósitos. Dados 

como fotos, informações pessoais, conversas, histórico de buscadores, todas estas 

informações podem ser utilizadas por algoritmos capazes de lhe ofertar informações 

direcionadas, vender produtos. Diante disso o ponto a discutir trata-se deste melhor 

delinear da privacidade no mundo virtual, já que as leis e jurisprudências se basearam 

no mundo físico, na propriedade privada ou na proteção da integridade moral para 

regular tal tema (RUARO; MOLINARO, 2017).  

O Brasil caminha, apesar de ainda carente. Com leis tratadas no Código do 

Consumidor, que visa proteger o consumidor do uso indevido de seus dados para 

venda, cadastro e divulgação de informação a empresas e no Marco Civil da Internet 

- Lei 12.965/14, que protege o usuário no uso indevido de seus dados pessoais, da 
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sua vida privada, mas que permite o uso de tais dados de forma justificada a uma 

finalidade. Esta finalidade, bastante discutível ainda, atrela-se à permissão do usuário, 

ao clicar no “aceito” ao fazer uso de algum sítio ou rede social, ou mesmo por colocar 

suas informações pessoais a “livre acesso” na rede, configurando “domínio público”. 

Coloca-se entre aspas as expressões pois ainda há uma divergência sobre a 

aplicação destes conceitos no mundo virtual (RUARO; MOLINARO, 2017).  

A questão da privacidade deve ser discutida entre todos, e a escola pode fazer 

parte desta discussão ao trazer para o aluno as implicações que ele pode ter em sua 

vida ao expor suas fotos em uma viagem de férias, ao buscar determinados termos, 

colocar seus dados pessoais ou compartilhar conteúdo. Esta discussão nos conduz à 

temática da visibilidade e vigilância, que arrasta os indivíduos a uma forma de servidão 

moderna. 

Versuti e Cruz (2017) discutem estes conceitos de vigilância e visibilidade 

dentro do exposto por Bauman e Rodotà, na vigilância da sociedade da informação, 

conduzindo a uma nova forma de compreender aquilo que pela maioria pode ser 

entendido como benéfico. Estamos em um momento em que nunca saberemos se 

estamos sendo observados ou não (panóptico), o que atualmente tem uma boa 

conotação para as massas, afinal, não seremos ignorados, não ficaremos sós. Esta 

visão aos poucos foi implantada, e com a tecnologia, a vigilância conseguiu ampliar-

se através do monitoramento das câmeras de segurança, tão importantes na defesa 

da propriedade privada; o controle da informação, por exemplo, a coleta, 

armazenagem e venda de dados para a criação de bancos de informação dos 

usuários, classificando-os e controlando até mesmo suas vontades impulsionadas 

pelo consumismo. Toda esta vigilância, impulsionada pelas TICs, conforta-nos ao 

ofertar a sensação de segurança, pois somos vistos, como forma de reconhecimento 

social, que para o jovem, é objetivo de vida. 

Estas implicações não são claras aos sujeitos, pois como tratado por Versuti 

e Cruz (2017) há uma permissividade para que tudo isso ocorra, e há um discurso 

positivo dentro da visibilidade que justifica a exposição de dados pessoais, ou do 

monitoramento, para o bem comum e para não estarmos só. Ainda motivados pela 

busca e exposição de nossa originalidade e individualidade, como discutido por Maciel 

et al (2018), somos reforço de uma estrutura que foi ampliada pelas TICs.  
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Cabe à escola promover discussões no sentido de difundir o entendimento 

destes conceitos e suas implicações na vida privada e suas influências no outro. Essa 

discussão também deve se estender a outros setores da sociedade, já que estes 

aspectos moldam o futuro da sociedade. A identidade individual fica suscetível à 

influências nem sempre positivas por meio das tecnologias, e como visto, algumas 

são percebidas como boas por possibilitar o uso das potencialidades das TICs de 

modo mais benéfico, e não em caráter de servidão, pois se o sujeito conhece os 

objetivos de quem ganha com as informações que ele gera no mundo virtual, ele pode 

ser mais capaz de se proteger e exigir proteção. 
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CAPÍTULO 2 APROXIMAÇÕES ENTRE A EPISTEMOLOGIA GENÉTICA DE 

JEAN PIAGET E AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Neste capitulo discutir-se-á construção do conhecimento sob a perspectiva da 

epistemologia Genética de Jean Piaget e sua relação com as TICs e a aprendizagem 

móvel. 

2.1 O conhecimento construído: da interação ao equilíbrio 

Compreender como ocorre a construção do conhecimento pelo sujeito foi o 

grande trabalho realizado por Piaget, ao desenvolver a Epistemologia Genética do 

conhecimento. Trata-se de compreender que o conhecimento, como acreditavam 

outros epistemólogos, não estava no sujeito ou no objeto, mas em uma relação de 

interação entre os dois. E para descrever esta construção, Piaget utilizou das bases 

biológicas e das operações mentais para compor sua obra, no entendimento de que 

existam etapas para a maturação biológica do sujeito, que também estão presentes 

na construção de seu conhecimento. A explicação da gênese do conhecimento é feita 

numa sucessão de etapas, em que a seguinte precisa de habilidades adquiridas na 

etapa anterior, não sendo predeterminado ou preexistente no indivíduo ou no objeto, 

não possui começo absoluto. Sendo reelaborado, o conhecimento não será absoluto, 

mas ressignificado a cada nova interação, de modo não linear, causado por 

desequilibrações e novas equilibrações, representados em estágios de 

desenvolvimentos, comuns a todos os seres humanos, mas vivenciados em suas 

particularidades (BECKER, 1999; GARCIA, 1998; PÁDUA, 2009). 

Para compor sua teoria, Piaget utiliza de conceitos como equilibração e 

acomodação para explicar como ocorrem as modificações nos sujeitos ao longo de 

suas interações, que conduzirá ao aprendizado. Nesta observação do indivíduo, 

Piaget (1967) percebe que mesmo com o individualismo percebido nas construções 

dos processos mentais, ele não ocorre de modo isolado, as equilibrações não são 

produtos do pensamento individual ou social, mas sim do equilíbrio de um indivíduo e 

do outro, criado pelas atividades operatórias internas e pela cooperação. Esta 

cooperação se traduz em um sistema de operações efetuadas em comum, que é 

favorecida à medida que os indivíduos atingem níveis superiores de operações. Por 

mais que as operações mentais sejam interiorizadas, elas necessitam das trocas 

cooperativas entre os indivíduos. 
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As interações sociais são um campo de pesquisa que para a educação é 

essencial. Neste trabalho, as interações sociais foram um elemento muito forte, haja 

vista que, as interações dos alunos, professor e comunidade escolar estiveram 

expressas no cotidiano desta atividade. Ao analisar os resultados deste trabalho, 

optou-se por basear a análise nas pesquisas de Piaget e seus “Estudos Sociais 

(1973)”. Piaget ateve-se sobre a epistemologia genética, tratou de explicar como o 

indivíduo aprende, numa perspectiva singular, fruto da relação sujeito e objeto. O 

meio, as relações sociais, não foram foco de Piaget, mas, ele deixou contribuições 

interessantes a respeito.  

A adoção por Piaget e seus estudos sociais foi feita baseado no entendimento 

de que este trabalho busca compreender se é possível usar o celular e as redes 

sociais para o aprendizado do sujeito, se é possível aprender com essas ferramentas. 

Essa busca parte do sujeito para o coletivo, e não o inverso. Além desta visão, 

aproveita-se a oportunidade para trazer uma nova forma de compreender as relações 

sociais na construção do conhecimento, que mesmo não sendo um autor clássico 

nesta perspectiva, fez contribuições interessantes e que merecem ser discutidas. 

Tais contribuições podem ser percebidas em trabalhos que relacionam a 

importância da cooperação e da afetividade nas atividades de ensino, traçando suas 

discussões sob as concepções de Piaget acerca do tema. Corbellini (2011) cita a 

cooperação como uma alavanca do processo de ensino e aprendizagem, tendo o 

professor como estimulador pelo uso das TICs em suas atividades, que podem 

favorecer a construções até de valores sociais. A autora ainda ressalta a importância 

de avaliar este novo desafio, de uso das TICs na cooperação, e de não adotar uma 

postura passiva. Moraes (2005), apresenta as contribuições da teoria piagetiana da 

cooperação na formação de professores no uso das TICs, confirmando a necessidade 

de estimular as práticas de cooperação ao invés de apenas colaboração, até mesmo 

nas trocas entre os professores. 

Para que o indivíduo se desenvolva, é necessário que o sujeito realize 

operações, ou seja, ações de interação do sujeito com os objetos, que são 

interiorizadas e podem ser revertidas e coordenadas. Aos poucos, estas operações 

se tornam complexas, de modo que o sujeito reconhece as operações que podem ou 

não ser revertidas. A inteligência pode ser entendida pela adaptação, conceito advindo 

da biologia, que neste caso, a função da inteligência deve ser percebida como 
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sobrevivência, adaptando-se ao meio ou modificando-o para adaptar. Quanto mais 

complexas se tornam as operações, mas se torna necessário ter uma complexa 

inteligência (PÁDUA, 2009). 

Para Becker (2009) e Coll et al. (2006), Piaget compreendia que, o homem ao 

nascer, apesar de sua bagagem hereditária, que representa milhões de anos de 

evolução, não é capaz de realizar uma simples operação de pensamento, nem o meio 

social é capaz de ensinar um determinado conhecimento objetivo. Portanto, sujeito e 

objeto devem ser construídos, pela interação. O objeto é transformado pelo indivíduo, 

e este cria relações cada vez mais complexas, assimilando objetos também mais 

complexos. O conhecimento não é algo acabado, pronto, e sim algo a ser edificado. 

Para a educação o Construtivismo é a união de teorias aplicadas ao que se pensa 

sobre educação, saindo do ensinar o pronto e sim construir, operar partindo-se da 

realidade do professor e do aluno, do conhecimento prévio. 

As estruturas mentais não surgem do nada, elas advêm de transformações 

anteriores para novas e mais complexas estruturas, e para isso, é necessário a 

gênese, ou o caminho que conduz às transformações de estruturas que o sujeito sofre. 

Na fala de Piaget,  

Portanto, não direi, simplesmente, que ela [a gênese] é a passagem de uma 
estrutura para outra, mas antes que a gênese é certa forma de transformação 
partindo de um estado A e alçando um estado B, sendo este mais estável que 
o primeiro. [...] a gênese é um sistema relativamente determinado de 
transformações, comportando uma história e se conduzindo, de maneira 
contínua, de um estado A a um estado B, sendo este mais estável que o inicial 
e constituindo seu prolongamento (PIAGET, 1999 p. 122). 

Para modificar-se o sujeito precisa alterar seu estado atual. Estas 

transformações seriam, portanto, aquilo que conduz as modificações das estruturas a 

um estado mais complexo e estável. O uso da palavra estável, remete à então 

necessidade de uma desestabilização para motivar esta transformação. O sujeito 

precisa ser motivado de alguma forma a atingir os níveis estruturais seguintes. 

Em outras palavras, toda vez que se fala em uma estrutura na psicologia da 
inteligência, pode-se sempre reconstruir a gênese a partir de outras 
estruturas mais elementares, que não constituem começos absolutos, mas 
que derivam, por uma gênese anterior, de estruturas mais elementares, e 
assim por diante até o infinito (PIAGET, 1999 p. 126). 

Independe o estágio que o sujeito se encontra, para adquirir o conhecimento 

é necessário haver a relação sujeito e objeto, e esta relação acontece pelos processos 

de assimilação, acomodação e equilibração (TREVISO, 2013). Para Ferreira (2003), 
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Piaget chama de equilibração o processo pelo qual o indivíduo reflete e atua sobre um 

problema, incorpora novas informações, relaciona estas novas informações com o 

problema e disto modifica sua inteligência e oferece-a para novas transformações. 

Na perspectiva de Piaget, a crescente do conhecimento não pode reduzir-se 

ao aditivo ou cumulativo, mas sim na reestruturação daquilo que já se sabe por uma 

reorganização do pensamento feito pela própria pessoa. Partindo do ponto de vista 

biológico do sujeito cognoscente, ele entende que a elaboração do conhecimento 

passa por conceitos biológicos como adaptação, organização e outras que explicam 

este desenvolvimento. Assimilação e acomodação são interdinâmicos, são ações de 

um ser concreto por meio das leis de totalidade. Esta totalidade se traduz em uma 

estrutura num processo continuo de ações estruturantes. O ato de educar é permitir a 

estruturação pessoal. A adaptação é a expressão do equilíbrio atingido entre a 

assimilação e a acomodação, que conduzirá a estados mais complexos de equilíbrio. 

Assim como na adaptação do ser vivo no ambiente, existe a adaptação do 

pensamento, frente às realidades a se conhecer, traduz-se na evolução das estruturas 

do pensamento (LEGENDRE, 2010). 

Para conduzir ao entendimento do desenvolvimento, Piaget (1999) nos 

apresenta a equilibração, mas não no sentido de equilíbrio estático, e sim numa série 

de movimentos que se compensam. Assim, um sistema operatório ao atingir o 

equilíbrio se estabiliza, mas continua movendo-se nas relações entre o sujeito e o 

objeto. Todas as perturbações a esta equilibração poderão ser compensadas pelos 

movimentos do sujeito em favor do equilíbrio. Aqui, recusa-se a ideia de que o 

equilíbrio seja passivo, ao contrário, ele é ativo, e necessita de movimentações fortes 

para que seja desfeito. Ou seja,  

no campo da inteligência [...] uma estrutura estará em equilíbrio na medida 
em que o indivíduo e, suficientemente, ativo para poder opor a todas as 
perturbações compensações exteriores. Estas últimas acabarão, aliás, por 
serem antecipadas pelo pensamento (PIAGET, 1999 p. 127). 

Com o passar da idade o sujeito passa pela equilibração a cada momento que 

é necessário aprender sobre algo. O movimento gerado no aprendizado vai da 

assimilação a acomodação, ou seja, o sujeito assimila novas informações e discorre 

sobre elas, e à medida que possui as estruturas necessárias para compreender o fato, 

alcança o equilíbrio pela acomodação, um mecanismo compensatório para a 

cristalização das estruturas. A assimilação ajuda na reprodução, na classificação dos 
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objetos com a finalidade de associá-los a algum objeto e generalizar as ações a outros 

objetos associados. Dadas estas assimilações é necessário adequar-se a elas, assim 

fala-se em acomodação, ou quando o sujeito se ajusta ao que acontece no ambiente. 

O constante movimento entre a assimilação e acomodação leva à equilibração, 

processo fundamental na aprendizagem, na qual o sujeito recebe as informações do 

ambiente, as assimila, se acomoda até o ponto de consolidação daquela estrutura 

mental, onde atinge um equilíbrio. Assim, aprender torna-se um constante equilíbrio e 

desequilíbrio, que tende ao infinito (FERREIRA, 2003). 

Ainda segundo Ferreira (2003) a equilibração é um processo utilizado por 

todos os organismos para assimilar a realidade exterior, e deste modo, organizá-la em 

função de suas estruturas e esquemas de pensamento. Esta organização será 

modificada pela adaptação, graças às estruturas e esquemas internos, operadas e 

criadas em ações anteriores de assimilação e acomodação. 

Ao estudar a inteligência, Piaget não busca quantificá-la, considerando-a 

produto de um constante processo evolutivo adaptativo, ele se interessa pelo comum 

a todos os sujeitos conhecedores. A inteligência se traduz em ferramentas para se 

conhecer e aprender, inicialmente de forma prática para posteriormente interiorizadas 

na forma de operações, através das quais nos relacionamos e são chamadas por 

Piaget de esquemas de assimilação. Tais estruturas não são pré-formadas no 

indivíduo ou abstrações dos objetos, mas paulatinamente construídas pelas ações do 

sujeito para com o objeto (LEGENDRE, 2010). Piaget, em seus estudos sobre 

psicologia genética, apresenta as fases do desenvolvimento cognitivo, sendo eles 

(FIORAVANTE-TRISTÃO, 2010; MATUI, 1995; PIAGET, 1972,1983):  

• Sensório-motor, que até os 18 meses, a criança utiliza de meios para 

atingir fins não acessíveis de imediato, pode ser compreendido como uma inteligência 

prática. Este período é muito significativo para o desenvolvimento psíquico e antecede 

a linguagem. Neste momento a criança constrói a categoria de objeto, do espaço, da 

causa e do tempo;  

• Pré-operatória, até os sete anos de idade, os conhecimentos elaborados 

na fase anterior são reelaborados atingindo o nível de representação, caracterizando-

o como o surgimento da linguagem. Neste período a criança inicia sua socialização e, 

de suas ações, surge o pensamento e a interiorização das mesmas;  
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• Operações concretas, entre sete e doze anos, ocorre o surgimento de 

certo nível de elaboração, de lógica dos objetos manipulados, inicia-se a classificação, 

a lógica numérica, conservação de substância, peso, do volume e comprimento, 

noção de tempo e espaço. Nesse momento a criança admite a reversibilidade do 

pensamento;  

• Operatório formal, após os 12 anos inicia-se o raciocínio além dos 

objetos manipuláveis, agora surge a lógica dos raciocínios dedutíveis, sobre hipóteses 

e proposições, surge o pensamento hipotético-dedutivo. 

Ensinar não é transmitir conhecimento e aprender não é memorizar, conhecer 

os estágios de desenvolvimento permite ao professor adequar melhor os caminhos 

para ensinar de modo mais efetivo. Com isso, Piaget coloca em evidência a posição 

da criança (ou sujeito cognoscente) na elaboração de seu próprio conhecimento. 

Sendo contrário às limitações da pedagogia tradicional, mas sem menosprezar o 

papel do docente, este que é essencial por possibilitar ao estudante novas situações, 

ou por encontrar no erro uma nova significação (LEGENDRE, 2010).  

As estruturas mentais organizam as experiências vividas (classifica, relaciona, 

ordena) em diferentes níveis lógicos nesta construção. Nesse dinamismo é que Piaget 

(1972) apresenta os estágios do desenvolvimento cognitivo, levando em consideração 

o tempo cronológico, o social e o amadurecimento das estruturas biológicas. Leva-se 

também em consideração a constância sequencial dos estágios (não se “pula” ou 

avança sem vivenciar o estágio anterior), elas se integram, se somam, é necessário 

pré-requisitos e características que finalizam cada etapa de forma distinta em cada 

uma delas (CAVICCHIA, 2010). 

A Interação no que propõe os trabalhos de Piaget, seria na fala de muitos 

autores o elemento central estimulador de todo o desenvolvimento intelectual do 

sujeito. O conhecimento advém da constante apropriação do objeto pelo sujeito, com 

assimilações indissociáveis da acomodação. Essa, chamada construção do 

conhecimento, dando origem a Teoria Construtivista, aponta para a importância do 

sujeito e do objeto a ser conhecido, em permanente construção, relativa a um 

determinado momento, e interacionista, pois o conhecimento surge da relação do 

sujeito e do objeto, ou da sua contínua interação. Todo conhecimento pelo ser humano 

advém da interação com o mundo, com os objetos e com o ambiente. Nada pode ser 
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considerado pronto, acima de tudo o conhecimento, que se constitui da interação do 

indivíduo com o meio físico e social. O Construtivismo une o sujeito histórico e o objeto 

cultural (CAVICCHIA, 2010; FERREIRA, 2015; FIORAVANTE-TRISTÃO, 2010; 

LEGENDRE, 2010; MATUI, 1995). 

2.2 A interação: do agrupamento para a cooperação 

Segundo Treviso (2013) Piaget dedicou-se aos estudos sociais se levarmos 

em conta a sua carreira acadêmica como professor de Filosofia, Psicologia e 

Sociologia. Entretanto, a esfera social não foi fortemente pontuada, graças a visão 

particular e individualista que tinha Piaget sobre a construção do conhecimento. 

Piaget (1973) conceitua a interação social como um manifesto de regras, 

valores. A sociedade é um sistema de interações, dos pares de indivíduos e entre 

cada um e o conjunto de outros, e dos indivíduos anteriores, as interações históricas. 

Dessa forma, Piaget explica a sociedade como um conjunto de totalidades humanas, 

que pelas regulações aplicadas pelos indivíduos se apresentam como coletividade e 

agrupamentos. Para as coletividades, suas ações práticas se pautam no concreto que 

não possuem características de grandes elaborações intelectuais, ou de fato sociais, 

pois os indivíduos vivem certo isolamento intelectual.  

Os agrupamentos são a totalidade social, com elaborações intelectuais 

constantes, guiadas por normas permanentes. São formas de equilíbrios surgidas das 

ações interindividuais e individuais, criadas por agrupamentos de operações 

reversíveis, capazes de coordenar pontos de vista entre os observadores. São estas 

trocas de ideias entre os indivíduos que permitem a descentralização individual e a 

capacidade de coordenar pontos de vista distintos. O agrupamento apresenta formas 

de equilíbrio geral entre os indivíduos e permite o raciocínio sobre as ideias pessoais. 

Estas relações são de reciprocidade, e cada movimento de um indivíduo, leva à 

coordenação de ações complementares ou equivalentes entre os participantes. As leis 

do agrupamento fazem parte de um mesmo conjunto de equilíbrios internos, gerados 

pela cooperação dos indivíduos (PIAGET, 1967). 

Para Piaget, as relações sociais variam em grau de acordo com sua 

capacidade intelectual e desenvolvimento. Uma criança não possui a capacidade de 

socializar como o adulto, devido ao fato de as equilibrações pelas quais aquela já 

passou, sendo em menor grau do que as de um adulto, isso impediria uma troca 
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intelectual. O indivíduo não é social ao nascer e, para que se torne, ele precisa ser 

capaz de se relacionar com os demais, de maneira equilibrada, cooperativa. Piaget 

reforça que a inteligência humana apenas é capaz de se desenvolver em razão das 

relações sociais (LA TAILLE, 1992). 

Em sua discussão, Piaget ao remeter-se as fases do desenvolvimento afirma 

que algumas delas são puramente individuais. Lhes faltam a reciprocidade essencial 

em um diálogo social, em outras, faltam elementos capazes de regular o raciocínio, 

somem as fases superiores e que apresentam elementos que permitem a 

socialização, e que inclusive, para se desenvolver, necessitam do elemento social. A 

construção das relações sociais, segundo o autor, passa pelo o que ele chama de 

pensamento egocêntrico, pois a criança tem o seu ponto de vista como absoluto, mas 

também um egocentrismo sem domínio de si próprio. Para que se alcance uma 

socialização real, é necessário formar uma personalidade, forjada como o produto 

refinado da socialização, ao qual o indivíduo de maneira consciente e voluntária, se 

submete às normas sociais, é ser capaz de se coordenar pelo individual com o 

universal (LA TAILLE, 1992). 

Para serem criadas as relações sociais, é necessário primeiro formar a própria 

identidade e, identificar nela, aquilo que não é mero efeito do egoísmo, natural a todos 

os sujeitos. É pela individualidade que se formam relações sociais e, para que elas 

aconteçam é necessário que os indivíduos apresentem níveis elevados de esquemas 

mentais e encontrem-se em equilíbrio para trocas de qualidade. Treviso (2013) reforça 

a necessidade de o sujeito ter consciência de si próprio, separado do objeto, não 

considerar apenas seu ponto de vista, seriam características para a socialização. 

Dessa forma, o sujeito é capaz de atuar sobre a realidade pois encontra-se adaptado 

a ela. 

Para melhor compreender como há diferença entre a socialização da criança 

e do adulto, recorremos ao conceito da coação e cooperação. Piaget (1994), ao falar 

do juízo moral da criança, discorre sobre como ela socializa de modo diferente. Em 

uma discussão com o adulto, a criança por conta da superioridade do adulto, não 

poderá realizar uma socialização, de modo cooperativo. Esta só ocorrerá com um 

semelhante, pois o adulto está disposto a responder, a determinar o correto por regras, 

que para a criança, são compreendidas como próprias ou até imutáveis, sem razão 

aparente.  
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Segundo La Taille (1992), a coação e a cooperação são para Piaget duas 

formas diferentes de interação social. A coação implica numa relação social entre dois 

ou mais indivíduos em que há em um deles uma relação de autoridade ou prestígio. 

É possível perceber esta relação entre o estudante e o professor, em que o professor 

é colocado pelo estudante na posição de autoridade do saber por questão de seus 

títulos ou por apenas ser professor. Da mesma forma, a criança o faz com seus pais 

ou outros adultos, por acreditar que o mesmo tem sabedoria por sua maior vivência. 

O indivíduo nesta relação fica coagido, não participando da criação das ideias, apenas 

disseminando-as. A coação gera um nível baixo de socialização pois ela não estimula 

o diálogo entre as partes, ela empobrece as relações sociais, isola os indivíduos em 

seus pontos de vista e freia o desenvolvimento da inteligência (LA TAILLE, 1992). 

Piaget (1977) apud. Treviso (2013) diz que,  

A cooperação não é, portanto, um sistema de equilíbrio estático, como ocorre 
no regime da coação. É um equilíbrio móvel. Os compromissos que assumo 
em relação à coação podem ser penosos, mas sei aonde me levam. Aqueles 
que assumo em relação à cooperação, me levam não sei aonde. Eles são 
formais e não materiais (PIAGET, 1977). 

Camargo e Becker (2012) ao discorrerem sobre a evolução do conceito de 

cooperação na obra de Piaget, evidenciam sua identificação como um método no 

aspecto intelectual e como produtor do aspecto moral e social. Deste modo, para 

coordenar pontos de vista, o sujeito ao se pôr expectador do outro, busca assimilar as 

ideias de quem ele se relaciona, buscando compreendê-lo, e assim utiliza a 

cooperação como método. Esta forma de compreender a cooperação não é simplista, 

pois não se trata de ouvir o outro, mas de uma capacidade intelectual, que partindo 

deste ponto de vista, o sujeito deve ser capaz de conservá-lo e utilizá-lo em sua 

reflexão, confrontando com o seu ponto de vista, permitindo uma nova consciência. 

Esse movimento tem nas relações sociais a constituição da cooperação como método, 

cujo resultado relaciona-se à moral, ao respeito mútuo, condições para que a 

cooperação ocorra e que necessitam de desenvolvimento cognitivo para 

acontecerem. Além disso, relaciona-se à solidariedade, superando a unilateralidade, 

o egocentrismo e a heteronomia. A cooperação, diferente da coação, permite a 

construção por meio da relação que se forma na troca de ideias entre os participantes. 

Sempre favorecida, quando as relações acontecem entre iguais, sem a presença do 

elemento autoritário.  
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Para que as relações de cooperação ocorram, os envolvidos precisam 

coordenar as suas operações mentais, faz-se necessário a troca de pontos de vista, 

de argumentos mútuos, vê-se aí a relação interindividual, que leva ao mais alto grau 

de socialização. É possível conceber a cooperação como um método para se chegar 

à verdade, para constantes reformulações que não são possibilitadas pela coação, 

que apenas reforça crenças e opiniões individuais. Entretanto, a coação é etapa 

essencial da formação do sujeito devido as relações de autoridade que ela precisa 

formar (LA TAILLE, 1992). 

Há para Piaget duas formas de interação, a entre o sujeito e os objetos e 

interação entre sujeitos. Ambas indissociáveis, que na interação entre o sujeito e o 

objeto ocorrem modificações devido às assimilações e acomodações simultâneas. 

Nas interações entre os sujeitos, também podem produzir transformações recíprocas 

entre ambos na relação. Assim, cada relação social constitui, uma relação de 

totalidade nela mesma, que por ser produtiva, transforma os indivíduos. Nas condutas 

sociais, estas interações se traduzem na atribuição de regras, normativas, valores, 

signos e significados coletivos que se manifestam nas interações sociais (MONTOYA, 

2014). 

Para Piaget a sociedade pode chegar também a equilíbrio, pois os valores, as 

coletividades, surgem das interações dos indivíduos. Assim, cooperar leva ao 

equilíbrio. Para que o ser humano se desenvolva, os meios sociais e físicos, também 

são elementos contribuintes para o equilíbrio.  

O desenvolvimento do ser humano está subordinado a dois grupos de fatores: 
os fatores da hereditariedade e adaptação biológicas, dos quais depende a 
evolução do sistema nervoso e dos mecanismos psíquicos elementares, e os 
fatores de transmissão ou de interação sociais, que intervêm desde o berço 
e desempenham um papel de progressiva importância, durante todo o 
crescimento, na constituição dos comportamentos e da vida mental (PIAGET, 
1973 p.35). 

Essa busca pelo equilíbrio é constante, seja para a cognição ou para a vida 

social. A relação entre o sujeito e o objeto é constante, para que novos desequilíbrios 

sejam formados e que estes por sua vez guiem novas equilibrações e permitam a 

construção de novas estruturas cognitivas. Estas elaborações como dito 

anteriormente no texto tendem ao infinito, assim, naturalmente, objeto e sujeito se 

guiam em busca do equilíbrio. Conduzindo essas ideias para a sociedade, se constitui 

em um processo natural, da expressão dos indivíduos, agregações e coletividades, 
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obedecendo as relações de equilíbrio e desequilíbrio por eles formada, gerada por 

comportamentos, valores, aos quais se desenrola o coletivo.  

A cultura também pode ser vista como fundamentada nas interações sociais 

dependentes de construções, que permitem o aprendizado mútuo dos indivíduos. Há 

um caráter histórico, além do biológico, nas ideias de Piaget quanto à sociedade e 

cultura, pois a cultura surge de acordos coletivos, os quais modificam o 

comportamento dos indivíduos, que dado o momento, são bons ou ruins (TREVISO, 

2013). 

Discorrendo sobre a adolescência, Piaget (INHELDER; PIAGET, 1976) ao 

tratar da definição daquilo que seria a adolescência traz a afirmação de que,  

 [...] são também reflexos indiretos e específicos dessa tendência geral dos 
adolescentes para construir teorias e utilizar as ideologias de seu ambiente. 
E esta tendência só pode ser explicada se considerarmos os dois fatores 
associados que continuamente encontramos: as transformações do 
pensamento e a integração na sociedade adulta, devendo-se lembrar que 
esta última inclui uma reestruturação total da personalidade, na qual o 
aspecto intelectual acompanha ou complementa o aspecto afetivo 
(INHELDER; PIAGET, 1976 p.55). 

Integrar os sujeitos à sociedade trata-se de uma forma de suscitar a 

construção de novas teorias. A educação possui este papel, de integrar as pessoas e 

permitir a construção de novos conhecimentos por meio da troca e cooperação. É 

função da sociedade educar, integrar as gerações mais novas ao ambiente social. 

São os desequilíbrios surgidos na vida social que precisam ser controlados por uma 

geração bem-educada, sendo que cabe ao indivíduo, segundo Piaget, a 

reponsabilidade pelo seu sucesso. A esta visão nos tempos atuais, cabe grande 

discussão sobre essa real atribuição, mas, que já era de se esperar, considerando 

que Piaget tem uma visão bastante individualista do processo de conhecimento 

(TREVISO, 2013). 

Inhelder e Piaget (1976) discorrem sobre os desafios na formação dos 

conhecimentos por meio da interação social, possibilitada ao adolescente na escola,  

No que se refere às estruturas formais, notamos muitas vezes a convergência 
entre algumas reações dos nossos sujeitos e alguns ensinamentos escolares, 
a tal ponto que podemos perguntar se as manifestações individuais do 
pensamento formal não são apenas impostas pelo grupo social graças à 
educação formal e escolar. Mas a essa hipótese sociológica extrema, os fatos 
psicológicos permitem responder que a sociedade não atua por simples 
pressão exterior sobre o s indivíduos em formação, e que estes não são, com 
relação ao ambiente social e nem com relação ao ambiente físico, simples 
tábuas rasas nas quais as coerções imprimiriam conhecimentos já 
inteiramente estruturados. Para que o meio social atue realmente sobre os 
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cérebros individuais, é preciso que estes estejam em condições de assimilar 
as contribuições desse meio, e voltamos à necessidade de uma maturação 
suficiente dos instrumentos cerebrais (INHELDER; PIAGET, 1976 p.56). 

Nesse ponto, Piaget fala da transmissão social, e a importância que o meio 

tem sobre essa transmissão. Estas transmissões acontecem na família, escola, 

grupos culturais dos quais se participa, e para que ocorra a transmissão é necessário 

a assimilação por parte da criança ou adolescente. As transmissões possuem caráter 

cultural e diferem de localidade, para cada sociedade. As interações são as trocas 

entre os sujeitos. Assim, compreende-se a troca social como resultado de uma 

coerente interação social. Disso, pode se levar a discussão do papel do professor, 

muitas vezes coercitivo, transmissor de informações, ao invés de fazê-la de modo a 

proporcionar uma discussão cooperativa.  

Cabe salientar que a transmissão social é submetida aos processos 

psicológicos de reestruturação, ela se manifesta na dependência interna dos 

mecanismos cognitivos do sujeito. Ou seja, é necessário querer e ter as operações 

necessárias para que a transmissão social ocorra, e seu resultado também dependerá 

de como o sujeito recebe e se relaciona com este objeto (TREVISO, 2013). 

2.3 As Tecnologias da Informação e Comunicação e a Educação: 

observando possibilidades dentro do Construtivismo e Construcionismo 

As TICs apresentam a nós diversas possibilidades de pensar e trabalhar o 

ensino e aprendizagem. Diante dessa observação, deve-se aqui, observar como 

alguns pesquisadores trabalharam as TICs focando duas propostas. A primeira, o 

Construtivismo, que aproveita também das ideias de Piaget para postular esta 

corrente pedagógica, e a segunda, o Construcionismo, uma aproximação de ideias de 

Piaget por Papert, pensando na aprendizagem mediada por computadores. Vale 

lembrar que, não é de interesse aqui, atrelar as ideias discutidas neste trabalho com 

qualquer corrente pedagógica. Aqui, trata-se apenas de exemplificar com as ideias 

clássicas de Piaget, como outros pesquisadores trabalham a tecnologia na 

aprendizagem, uma forma de visualizar aplicações e implicações. 

A leitura de artigos em periódicos, permitiu identificar que há diversas 

pesquisas sobre a aprendizagem móvel, porém, poucas contemplam a escola ou a 

Educação Básica, ou ainda, apresentam relatos de aplicações do celular como 

ferramenta pedagógica. Destaca-se aqui os trabalhos de Garcia et al (2004); Costa e 

Franco (2005); Costa, (2013); Nagumo e Teles (2016); Reinaldo, (2016); Romanello 
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(2016); Batista, Behar e Passerino (2010), que discutem as possibilidades de aliar a 

aprendizagem móvel às ideias de Piaget sobre dos enfoques, Construtivismo e 

Construcionismo. É possível encontrar diversos trabalhos sobre o ensino superior, em 

diversas áreas do conhecimento, mas a educação básica não se destaca neste 

sentido. 

As ideias construtivistas foram bastante populares e marcaram o pensamento 

pedagógico do século XX. Estas ideias são revividas constantemente para 

fundamentar correntes pedagógicas, com pontos-chave associados a elas como, a 

edificação dos saberes pelo próprio aluno e as interações como importantes no 

processo de adquirir conhecimento. Sem determinar um modelo de ensino, esta teoria 

de construção do conhecimento e pensamento influenciou concepções de 

aprendizagem escolar (LEGENDRE, 2010). 

O Construtivismo tem origem na Epistemologia Genética de Piaget e pode ser 

caracterizado como um sistema epistemológico fundamentador da construção da 

mente e de conhecimentos por meio de bases anteriores (MATUI, 1995). A corrente 

Construtivista é a que postula que o indivíduo é responsável pela construção do seu 

conhecimento, de que o mesmo já apresenta diversas preconcepções, sendo essas 

utilizadas na construção do novo conhecimento. Considerando alguns aspectos 

importantes para a aprendizagem sob a perspectiva Construtivista e, também 

consideradas por outras teorias, sabe-se que a aprendizagem dependerá não apenas 

do que for ministrado pelo professor, mas também dos objetivos e motivações, dos 

conhecimentos trazidos pelo aluno à sala de aula. Aprender é construir uma 

significação em uma atividade contínua (KRASILCHIK, 2008). 

Construtivismo significa isto: a ideia de que nada, a rigor, está pronto, 
acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é dado, em 
nenhuma instância, como algo terminado. Ele se constitui pela interação do 
Indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo 
das relações sociais; e se constitui por força de sua ação e não por qualquer 
dotação prévia, na bagagem hereditária ou no meio, de tal modo que 
podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem consciência e, 
muito menos, pensamento (BECKER, 2009). 

A teoria construtivista permite reinterpretar o mundo, compreender a gênese 

e o desenvolvimento do mundo do conhecimento. É possível fazer diversas 

reformulações por meio da interação do indivíduo e do objeto, gerando 

ressignificações à medida em que o sujeito se significa na interação com o objeto e o 

objeto também é ressignificado. De tal forma, todo o conhecimento produzido no 
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mundo pode ser assimilado e produzir novos significados ao serem aplicados 

esquemas cada vez mais complexos. Esta visão da construção do saber foi a 

responsável por atrair à educação as concepções de Piaget. 

Leão (1999) ao discorrer sobre o construtivismo e a escola, é enfática ao 

afirmar que o Construtivismo não se trata de um método, técnica ou metodologia e 

sim uma postura frente ao que se acredita ser educação. A escola deve proporcionar 

à criança, ou ao estudante, o desenvolvimento amplo, do sensório-motor ao 

operatório-formal. Deve a escola considerar também esquemas de assimilação 

adequados, para que favoreçam desequilíbrios cognitivos e reequilíbrios adequados 

à construção do conhecimento. É preciso compreender como se aprende, e que este 

aprendizado não é espontâneo e nem transmitido, ele é construído por um sujeito ativo 

no processo. 

A década de 1970 ficou marcada pela quantidade de estudos sobre o que se 

passava na cabeça dos estudantes no respeito aos conceitos científicos 

escolarizados. A motivação destas pesquisas foram justamente os trabalhos de 

Piaget, para de fato uni-los a escola. Os resultados fortaleceram a visão construtivista 

do ensino e aprendizagem. Duas visões foram adotadas, a primeira de que a 

aprendizagem é um processo ativo, no qual o aprendiz precisa se envolver na 

construção de seu conhecimento e a segunda, de que as ideias, concepções 

anteriores dos estudantes, têm papel fundamental no processo de aprendizagem 

(MORTIMER, 1996). 

Algumas compreensões errôneas sobre o Construtivismo aplicado ao ensino 

devem ser consideradas para que, de fato, o método abordado ou o pensamento do 

professor esteja de acordo com a perspectiva Construtivista. A construção não é 

aprendizagem, não reflete apenas a maturação do indivíduo, nem indica que o método 

abordado seja ativo, ou seja, estimular determinadas atividades não caracteriza o 

ensino como construtivista. O uso da criatividade em diversas atividades por parte do 

aluno não será sempre construtivista. O associacionismo após um momento de 

construção também é um erro, pois, os conhecimentos podem ser sempre 

reelaborados.  

Então, acreditar que após dado momento o aluno apenas associará o 

conhecimento, não parte de um perfil construtivista. A reconstrução sempre permitirá 

adquirir um novo conhecimento e este, provém da participação das relações sociais 
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criadas pelo aprendiz (MATUI, 1995). O processo de equilibração que gera essa 

reconstrução advém da reflexão sobre um problema, da assimilação de novas 

informações, que transforma a inteligência como resultado desta reflexão, deixando 

disponível informações para novas transformações (FERREIRA, 2015). 

Segundo Fioravante-Tristão (2010), Piaget é um interacionista e Matui, (1995) 

o reafirma ao dizer que o Construtivismo é interacionista. Todo conhecimento gerado 

pelo homem advém da interação com o mundo, com os objetos e com o ambiente. 

Nada pode ser considerado pronto, acima de tudo o conhecimento, que se constitui 

da interação do indivíduo com o meio físico e social. O Construtivismo une o sujeito 

histórico e o objeto cultural. Entretanto, o social não foi o foco de Piaget. 

Desse ponto, o papel do professor também deve ser considerado, já que ele 

será o mediador do processo de aprendizagem. Para atuar como um professor 

construtivista, o mesmo precisa compreender o aluno como uma síntese individual da 

síntese entre sujeito e objeto. Ele, o aluno, não é vazio, há uma bagagem hereditária, 

cultural, que deve ser levada em consideração. O aluno é sujeito ativo social e cultural, 

que por meio de suas ações de assimilação e acomodação, si transforma e transforma 

o objeto de sua realidade. O professor construtivista não pode admitir a passividade 

do aluno (BECKER, 2009). O mais importante para o professor é aceitar que ele não 

é o centro do processo de ensino e aprendizagem. Ele deve ser o mediador, pois, o 

aprendiz aprenderá na relação com o outro. O professor precisa deixar de lado as 

práticas centralizadoras, e adicionar aquelas práticas que movimentam, criam 

situações problematizadoras, que sejam capazes de estimular o raciocínio do aluno 

(LEÃO, 1999). 

Valente (1999) traz a relação que Piaget postula em seus estudos para 

exemplificar a necessidade de o sujeito realizar boas relações com o seu objeto de 

aprendizagem. Essa visão nos remete a como o processo de ensino e aprendizagem 

precisa ser bem elaborado.  

Piaget (1999) observou que crianças são capazes de realizar ações 

complexas para atingir a um sucesso prematuro, entretanto, ela não compreende 

como esta tarefa foi realizada ou qualquer fator, conceito que a tarefa está ligada. 

Para compreender o que é feito, a criança precisa ter consciência, que só se formará 

se seus esquemas de operações mentais se transformarem. Não é pelo objeto que se 
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chega à compreensão, mas sim, a cada interação, a cada situação posta, se a criança 

modifica, transforma seus esquemas, ela é capaz de compreender. 

Diante do discutido até aqui, sobre como a visão de Piaget (re)construiu uma 

forma de conceber o ensino aprendizado, faz-se necessário agora levar a discussão 

para o campo tecnológico. Ao longo deste trabalho foram discutidos diversos 

conceitos ligados às TICs, sua implicação social e no campo da educação. Discutiu-

se até então neste capítulo, como uma teoria do pensamento compreende as relações 

sociais e a escola. É preciso agora fundir estas ideias e tentar compreender como o 

Construtivismo aliado às TICs podem ou não favorecer a aprendizagem. 

Diante do discutido até aqui, sobre como a visão de Piaget (re)construiu uma 

forma de conceber o ensino aprendizado, faz se necessário agora levar a discussão 

para o campo tecnológico. Ao longo deste trabalho discutimos diversos conceitos 

ligados as TICs, sua implicação social e no campo da educação. Discutimos até então 

neste capítulo, como uma teoria do pensamento compreende as relações sociais e a 

escola. Precisamos agora fundir estas ideias e tentar compreender como o 

Construtivismo aliado as TICs podem ou não favorecer a aprendizagem. 

Rezende (2000) toca novamente na falsa ideia da tecnologia como salvadora 

das moléstias educacionais. Entretanto alerta que sendo boa ou não, é necessário 

que as pesquisas ocorram para que possamos entender o que de fato a tecnologia 

pode ofertar a educação. 

Se as novas tecnologias não implicam novas práticas pedagógicas nem vice-
versa, aparentemente poderíamos dizer que não há relação entre essas duas 
instâncias. Entretanto, isso não é necessariamente verdade, se 
considerarmos que o uso das novas tecnologias pode contribuir para novas 
práticas pedagógicas desde que seja baseado em novas concepções de 
conhecimento, de aluno, de professor, transformando uma série de 
elementos que compõem o processo de ensino-aprendizagem (REZENDE, 
2000 p.71). 

A autora deixa bem claro, tecnologia não necessariamente implica em 

inovação pedagógica, pode-se muito bem manter práticas pedagógicas ditas 

tradicionais ou técnicas usando a tecnologia. Deve-se observar o potencial 

contribuinte das novas tecnologias à educação, como elemento contribuidor e 

transformador. 

Garcia et al (2004) utilizou redes peer-to-perr (redes de compartilhamento de 

dados sem a necessidade de um servidor central) para trabalhar as ideias de interação 
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social de Piaget à luz da educação. Apesar de observar que requer mais pesquisas 

na área para maiores conclusões, o autor destaca a facilidade das trocas neste meio 

social virtual criado e alimentado pelos usuários. Ele demonstra que é possível gerar 

interações de qualidade, de modo nivelado, pois cada participante pode servir 

informação ou ser cliente (receber informação), não tendo assim, nenhuma relação 

de coação. Ele destaca também a sua relevância na criação de um ambiente virtual 

para a troca de material de aprendizagem. 

Rezende (2000) diz que deve ser questionada a elaboração de materiais 

didáticos mediados por novas tecnologias, às novas concepções da aprendizagem. 

Há de se ter um maior esforço para que se possa reestruturar os processos de 

aprendizagem, pela incorporação das TICs, na abordagem de novas teorias de 

aprendizagem. O Construtivismo tem sido utilizado como fonte teórica para a 

construção de materiais pedagógicos aliados às TICs. Essa incorporação cria a 

sensação de que os materiais produzidos se apoiam em algo novo, devido a uma 

correlação imperfeita entre eles. Na fala da autora,  

A epistemologia construtivista relaciona-se fundamentalmente com a ideia de 
construção, o que no planejamento de materiais didáticos informatizados 
pode ser traduzido na criação de ambientes de aprendizagem que permitam 
e deem suporte à construção de alguma coisa ou ao envolvimento ativo do 
estudante na realização de uma tarefa, que pode ser individual ou em grupo, 
e a contextualização dessa tarefa. Para isso, oferecem ferramentas e meios 
para criação e manipulação de artefatos ao invés de apresentarem conceitos 
prontos ao estudante (REZENDE, 2000 p. 73). 

Costa e Franco (2005) utilizaram a concepção construtivista para entender a 

relevância pedagógica no uso de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Para os 

autores, os chats foram propícios a aprendizagem, com respeito às relações sociais 

construídas a nível virtual, pois regras foram estabelecidas neste ambiente. 

Consideram importante levar em consideração a promoção da autonomia do 

estudante, com atividades concebidas em sentido piagetiano, e que não diminuam a 

interação entre os participantes. Atividades virtuais, realizadas pelos estudantes, 

devem considerar a Internet, local em que o ele é o protagonista e seus colegas 

também contribuem nesta relação. 

Quanto a apropriação do Construtivismo, nos artigos de Costa, (2013); 

Nagumo e Teles (2016); Reinaldo, (2016), é perceptível, dentro da aprendizagem 

móvel, que o Construtivismo está presente na maneira como se pensa a educação. 

Há uma apropriação dos pressupostos do Construtivismo, sobretudo no que se 
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entende por construção, reelaboração do conhecimento e descentralização do 

professor. Como relatado em alguns textos, esta influência está no discurso dos 

estudantes também, ao reconheceram a necessidade de o professor criar situações 

de interação com o objeto a ser aprendido, pela mediação do professor. 

A esse ponto de nossa discussão fica a sensação de que é possível aliar os 

pressupostos do Construtivismo as TICs, de modo a favorecer a inserção das TICs na 

escola, de maneira coerente a uma teoria de aprendizado, e no caso Construtivismo, 

aproveitar os potenciais das TICs no que se refere à promoção da interação entre o 

sujeito e o objeto, e na formação de estruturas mentais superiores, como o operatório 

formal, por meio das interações sociais. Não em um nível coercitivo, mas em um 

cooperativo, tendo o sujeito como peça central neste processo de aprendizagem. 

Papert (2008), apresenta a nós o Costrucionismo. Ensinar numa atitude 

construcionista parte do pressuposto de “ensinar de forma a produzir a maior 

aprendizagem a partir do mínimo de ensino”. Quando o autor coloca esta ideia, não a 

utiliza no sentido de reduzir o ensino em sua quantidade, mas de ofertar ao estudante 

as ferramentas necessárias para que ele próprio possa aprender. Para o autor, a 

criança conseguirá por si só aprender e fará isso da melhor maneira possível, desde 

que se observe o devido apoio a ela. Deve-se ensinar o estudante a obter o seu 

conhecimento e fornecer a ele ferramentas adequadas para que ele o faça, daí vem a 

importância do computador (das TICs). 

Ao longo de suas proposições, Papert (1986, 2008) traz os pensamentos de 

Piaget, ao citar as fases do desenvolvimento, destacando a importância de uma boa 

transição do concreto para o abstrato, de bons materiais para intensificar o 

aprendizado das crianças. A presença do computador favorece e visualiza sua relação 

entre o concreto e o abstrato, permite a construção do conhecimento. Pela informática, 

o autor viu a possibilidade de o aluno testar o mundo de forma ativa. 

Para Rezende (2004), “o ambiente construcionista deve propiciar condições 

para que o aluno adquira conhecimento sobre sua própria aprendizagem”. As 

circunstâncias devem permitir o gerenciamento do aprendizado pelo aluno, que pede 

um ambiente de atividades autênticas, com objetos diversificados. As atividades 

devem propiciar o diálogo dos participantes, de modo que o aluno se desenvolva 

conforme seu interesse, mas de forma guiada pelo professor. O professor deve ser 
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um facilitador que gera um ambiente de conexões mentais, gerando uma 

aprendizagem espontânea e informal (NUNES; SANTOS, 2013). 

Como pode ser percebido, o Construcionismo usa diretamente do 

entendimento de Piaget sobre a construção do conhecimento, mas de forma mediada 

pelo computador. Esta construção se baseia na redução do papel do professor, mas 

sem diminuir sua significância no processo, dando ao aluno o papel central na 

condução do seu conhecimento. 

Romanello (2016), traz uma proposta de investigação das potencialidades do 

celular ao utilizar um aplicativo para tal aparelho, que trata do conteúdo de funções 

utilizando gráficos. Segundo a autora, foi possível estimular os alunos a buscar 

compreender as equações por meio do aplicativo, através do qual eles eram 

instigados pelo professor a cada aula. Ainda sobre seus resultados, a autora reforçou 

a atitude do professor em escolher um aplicativo que trabalhe os objetivos que ele 

busca, e que permita ao aluno ir além por conta própria, testar novas possibilidades. 

Batista, Behar e Passerino (2010), discutem a aprendizagem móvel sobre 

diversas formas, tocando nos aplicativos associados às teorias pedagógicas, como os 

aplicativos de micromundos. Esses aplicativos, os quais permitem ao aluno 

experimentar modelos de domínio do mundo real, são embasados nas ideias 

construcionistas, mas ainda possuem limitações para dispositivos móveis. Há também 

os aplicativos colaborativos, que permitem a troca constante entre os participantes, 

na qual, o aluno tem papel ativo no processo. Ao analisar diversos aplicativos, aqueles 

que trabalham com a construção de conhecimentos apresentam avanços no 

desenvolvimento crítico, mas não deixaram de ser versões de softwares 

computacionais. 

Percebe-se que o Construcionismo é uma forma de unir as concepções de 

Piaget para a educação com a tecnologia. Mas há ainda pouco sobre a aplicação na 

aprendizagem móvel. A adoção de pressupostos construcionistas na prática 

educacional pode acontecer sem maiores dificuldades, e até mesmo com o uso do 

computador na educação, muito difundido e de grande aceitação. O que deve ser feito 

é mover esforços para trabalhar a aprendizagem móvel com o Construcionismo. 

Discutiu-se aqui duas formas próximas de trabalhar correntes pedagógicas 

junto às TICs. Entretanto, todas as outras podem ser trabalhadas com a tecnologia. 
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Dependerá do professor e das políticas públicas, dentro do que entende sobre 

aprender e ensinar, fazer escolhas e adaptá-las de forma coerente à prática escolhida  
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CAPÍTULO 3 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

Diante das discussões teóricas anteriores, descreve-se aqui, os 

procedimentos e bases teóricas utilizadas na coleta e análise dos dados para a 

discussão. Pretende-se aqui, apresentar os caminhos metodológicos percorridos na 

coleta e análise de dados, dentro da pesquisa qualitativa sob o enfoque do estudo de 

caso. Apresentar-se-ão também, os sujeitos desta pesquisa e os contextos sociais 

aos quais estão inseridos. 

3.1 Caracterização do estudo 

Utilizando o estudo de caso como estratégia de pesquisa, buscou-se a 

compreensão do universo do celular em sala de aula aliado ao ensino e 

aprendizagem. Para tal complexidade, a coleta de dados se deu em caráter qualitativo 

e tratamento de dados em categorias elencadas a posteriori. 

A pesquisa qualitativa pode ser utilizada diante de problemas de pesquisa cuja 

a complexidade não pode ser reduzida a algumas variáveis. O objeto de estudo é o 

determinante para a escolha da pesquisa qualitativa. Os campos de estudo não 

podem ser reduzidos a laboratórios controlados, mas práticas e interações dos 

sujeitos no cotidiano. Seu objetivo está em traçar teorias empiricamente 

fundamentadas. A pesquisa qualitativa leva em consideração os diferentes pontos de 

vista devido a diferentes perspectivas e contextos sociais. De modo diferente da 

pesquisa quantitativa, a qualitativa leva em consideração a comunicação do 

pesquisador em campo, não como uma variável que interfere, mas como uma 

subjetividade tanto do pesquisador como do estudado, que constitui parte da 

interpretação (FLICK, 2009). 

Neves (1996) diferencia a pesquisa qualitativa da quantitativa no tocante a 

forma de tratar o objeto de estudo por parte do pesquisador. Na pesquisa quantitativa, 

há um rigor a ser seguido na definição de hipóteses e variáveis a serem estudadas, 

busca medir, quantificar, emprega estatística na análise de dados. A pesquisa 

qualitativa possui espectro amplo, buscando dados descritivos oriundos da interação 

do pesquisador com a situação a qual é objeto de seu estudo. 

Dentro das alternativas da pesquisa qualitativa, este trabalho baseia-se no 

estudo de caso. O fenômeno do celular dentro da sala de aula, bem como das redes 

sociais virtuais dentro da escola e suas possibilidades de incorporá-los ao universo da 
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educação, conduzem esta pesquisa. Assim, buscou-se compreender como esta 

inserção pode ocorrer, quais os elementos que a cercam, como ela mesmo pode 

ocorrer. Estes elementos foram estudados a partir da realidade de uma escola pública, 

de ensino regular, situada na região central do município de Jataí, que recebe alunos 

de variadas classes sociais e regiões da cidade. 

Em pesquisas cujas questões norteadoras situam-se no tipo “como” e “por 

que”, cuja situação não permite o controle das variáveis ou eventos, ou ainda, quando 

o foco está em situações contemporâneas ou em contextos da vida real, em geral, 

estão vinculadas à estratégia do estudo de caso. Yin (2001) cita que para que se use 

a estratégia do estudo de caso, deve-se observar três condições: 

As três condições consistem (a) no tipo de questão de pesquisa proposto, (b) 
na extensão de controle que o pesquisador tem sobre eventos 
comportamentais efetivos e (c) no grau de enfoque em acontecimentos 
históricos em oposição a acontecimentos contemporâneos (YIN, 2001 p.15). 

O estudo de caso configura-se numa investigação empírica, na qual um 

fenômeno contemporâneo é estudado dentro de seu contexto, na vida real, de modo 

especial, quando não se pode delinear bem os limites do contexto e fenômeno. As 

questões (“como” e “por que”) são feitas em um conjunto de situações, de 

acontecimentos, aos quais o pesquisador não possui quase ou nenhum controle, em 

que o pesquisador acredita ser pertinente ao seu fenômeno de estudo. O estudo de 

caso é uma estratégia de pesquisa abrangente, não uma tática para a coleta de dados 

ou planejamento (YIN, 2001). 

Diversas são as aplicações para o estudo de caso. O estudo pode ser utilizado 

para explicar vínculos causais, muito complexos para estratégias experimentais. Pode 

ser também utilizada para descrever situações no seu contexto real, ilustrar 

avaliações, explorar situações na qual se avalia a intervenção não é possível 

identificar claramente os resultados ou como meta avaliação (YIN, 2001). 

A proposição de estudo de caso aqui, segue a visão crítica de Bartlett e 

Varvrus (2017), em que a delimitação do caso, que na visão tradicional visa a 

observação do “elemento raro ou único”, podem ser limitadores da expressão real do 

que se pretende conhecer. Entende-se aqui que o estudo de caso pode ser revelador 

de informações, e suas limitações são criadas por atores sociais, ou pelo próprio 

pesquisador, que podem influenciar sua interpretação. O elemento único, não deve 

ser o ponto central do estudo de caso, e sim, seu uso pode ser determinado também 
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pela sua habilidade de revelar elementos influenciadores de situações as quais não 

são facilmente visíveis, o que contraria uma visão neopositivista atribuída ao método. 

Para este estudo, a questão norteadora encontra-se no universo do estudo de 

caso. Além, a situação encontra-se na vida real, e foi investigada em seu ambiente de 

acontecimentos, em profundidade inalcançável por um levantamento de dados ou 

muito complexa para experimentos, com fontes diversas de informação para a 

compreensão do fenômeno em seu contexto. 

3.2 Caracterização do local de pesquisa 

O presente trabalho foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa -CEP, 

pela Plataforma Brasil, base nacional unificada de registro de pesquisas com seres 

humanos. A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás 

(SEDUCE), pela sua Subsecretária Regional de Jataí-GO e Diretor da escola 

participante, assinaram o Termo de Anuência. Pais ou responsáveis legais dos 

estudantes envolvidos na pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e os estudantes o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. 

O trabalho foi desenvolvido em cinco turmas do Ensino Médio (de 1º a 3º ano), 

num total de 142 estudantes participantes, em uma escola pública da rede estadual 

de Jataí-GO, localizada na região central da cidade, que atende alunos tanto desta 

região como de outras, no período de um semestre letivo, levando em consideração 

os seguintes: 

• Critérios de inclusão: 

a) concordar com o termo de consentimento/assentimento livre e 

esclarecido; 

b) ser estudante do Ensino Médio; 

c) ser proprietário de aparelho celular smartphone compatível com os 

aplicativos WhatsApp e Facebook; 

d) possuir acesso à internet, seja liberado pela escola, em casa ou rede 

3G/4G.  

• Critérios de exclusão da pesquisa: 

a) optar por livre vontade por não fazer parte da pesquisa. Neste caso, o 

mesmo participará de forma indireta. 
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b) apresentar durante o trabalho conduta inadequada ou desrespeitosa 

com qualquer integrante do projeto. 

A escolha pelos alunos do Ensino Médio se deu por acreditar que a 

maturidade dos alunos pudesse favorecer o trabalho, além de uma melhor adesão da 

comunidade escolar e a pedido também da direção para que o trabalho ocorresse 

apenas com este grupo. Pensando nos trabalhos de Piaget, discutido no capítulo dois, 

a escolha desta faixa etária vai ao encontro do entendimento de que, indivíduos que 

se encontram na fase do desenvolvimento do operatório formal são aqueles que de 

fato apresentam cooperação. Piaget (1973) afirma que nos níveis formais os 

intercâmbios sociais são formadores de cooperação. Os níveis anteriores não 

permitem que ela ocorra, já que a criança estará suscetível a aceitar influências 

intelectuais ou de agir em seu egocentrismo. Nos níveis formais, o adolescente e o 

adulto, tornam-se aptos à cooperação, pois há reciprocidade de ideias, não havendo 

coação entre os sujeitos. Outro fator que contribuiu para a escolha desta escola, foi a 

sua pluralidade de estudantes, sejam de classes sociais, regiões diferentes da cidade, 

pela política inclusiva e pelo fato do pesquisador ser professor da escola. 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

Na coleta de dados desta pesquisa utilizou-se questionários mistos 

(apêndices A e B), com questões abertas e fechadas entregues aos estudantes antes 

e depois do estudo, como meio de conhecer o público afetado pela intervenção. 

O primeiro questionário aplicado objetivou caracterizar os estudantes a serem 

observados. Esta caracterização foi necessária para reconhecer as primeiras 

dificuldades a serem enfrentadas, como a falta de aparelhos compatíveis com os 

aplicativos utilizados e outras funções, o número de participantes com acesso à 

Internet, a disponibilidade de pacote de dados e o interesse dos participantes sobre o 

tema. 

O segundo questionário aplicado, após o período de observação, teve como 

objetivo angariar informações e constatações pessoais por parte dos estudantes que 

durante o trabalho não puderam ser expressadas. Todos os alunos participantes 

presentes no dia da aplicação, responderam ao mesmo questionário. O questionário 

após o período de observação, permitiu conduzir os participantes a pensar 

determinadas questões e situações, às vezes ignoradas ou que não se aplicavam 
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diretamente em seus cotidianos e, assim, refinar ideias sobre o uso do celular em sala 

de aula. 

O conteúdo produzido nos grupos nos aplicativos WhatsApp e Facebook, 

constituem outra forma de obtenção de dados desta pesquisa. Classificamos o 

conjunto de informações pelas conversas obtidas nos grupos como análise 

documental. Segundo Bardin (1977), a análise documental seria um conjunto de 

diversas operações visando a representação de um documento de forma diferente do 

original, que facilite o acesso as informações nele contidas, para que posteriormente 

o observador consiga obter o máximo de informação possível. 

Por mais que a análise documental se aproxime da análise de conteúdo, a 

análise documental pode ser uma das técnicas para a análise de conteúdo, na qual, 

após a condensação da informação pode se manipular as informações e extrair 

inferências sobre seu conteúdo (BARDIN, 1977). A organização da informação e 

extração de informações foram feitas de acordo com as categorias de análise 

utilizadas para discutir os resultados neste trabalho. Sendo assim, também foram 

construídas a posteriori. 

Neste trabalho obteve-se cinco grupos de WhatsApp, divididos por turma, 

sendo, um da primeira série, dois da segunda série e dois da terceira série do Ensino 

Médio, divididos em A e B em turmas duplas. A permanência em cada grupo foi ditada 

pelas regras e alunos de outras turmas não puderam estar em outro grupo ou em mais 

de um. 

O Facebook foi utilizado em um pequeno momento, em um concurso de 

fotografias produzidas pelos alunos, relacionando fatos de seu cotidiano com o 

conteúdo abordado em sala de aula, que em questão, foi a genética. Cinco alunos 

participaram da disputa, na qual as reações, ou curtidas (a maneira formal utilizada 

na rede Facebook para o usuário avaliar um conteúdo, com os elementos ou emojis, 

curtir, amei, grr, haha, uau, triste) foram contabilizadas como votos. 

Após as observações, objetivando coletar possíveis informações, opiniões e 

situações que não foram documentadas, uma entrevista foi realizada com alunos. 

sorteados, dois estudantes de cada sala, pelo número de chamada.  

A entrevista seguiu o proposto por Yin (2001), como uma entrevista 

espontânea, na qual um conjunto de indagações foram previamente produzidas e 



70 
 

direcionadas aos respondentes-chave e indagando-os sobre os temas e pedindo as 

suas opiniões e constatações sobre o trabalho realizado. 

A estruturação da entrevista (apêndice C) seguiu-se contendo doze questões, 

que tiveram seu registro por áudio, utilizando-se da ferramenta de gravação de voz do 

celular, que discutiram a disciplina Biologia e seus desafios, do apoio ofertado pela 

escola e o uso das TICs na aprendizagem. A todo instante os respondentes foram 

estimulados a expor suas visões acerca do trabalho realizado, por meio de 

indagações.  

Além das ferramentas anteriores, foi utilizado o diário de bordo, que conforme 

Rocha et al. (2001) é uma ferramenta para relatar diariamente o que acontece ao 

longo de uma jornada, seja ela uma viagem, o contexto de um curso ou dados de uma 

pesquisa científica. O diário de bordo permite a quem o faz uso, registrar suas 

impressões e reflexões a respeito do processo a qual segue o relato. Nesta pesquisa, 

o diário de bordo foi utilizado para anotar falas e situações que ocorressem em sala 

de aula, durante atividades que fizessem o uso do celular ou, a situações que 

remetessem a elas. 

3.4 Procedimento Experimental 

Durante a aplicação das atividades com o celular nas aulas, o pesquisador 

atuou como professor da disciplina de Biologia na escola, percebendo a relação entre 

o uso do aplicativo e celular na qualidade do processo de ensino e aprendizado, na 

forma de estímulo a participação e construção do saber por parte do aluno, das 

relações entre aluno-aluno e aluno-professor. 

Diante do proposto, adotou-se a observação participante como modalidade 

especial dentro do estudo de caso. Segundo Yin (2001), trata-se de uma modalidade 

de observação na qual o pesquisador não possui postura passiva de observação, ele 

assume funções, participa dos eventos estudados. Essa forma de coletar os dados, 

permite perceber a realidade a ser pesquisada de dentro, e não apenas como mero 

observador externo. Ela se torna mais importante ainda em situações em que apenas 

podem ser coletados dados com a participação do pesquisador. Com a observação 

participante é possível produzir uma visão mais acurada do caso em estudo, 

manipulações de situações simples que favoreçam a visualização do caso, produzindo 

mais situações em vista dos objetivos na coleta de dados. 
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A aplicação da pesquisa pode ser dividida nos seguintes momentos: 

• 1° momento: anterior ao início da utilização da ferramenta pelos 

escolares, o professor selecionou o conteúdo a ser ministrados durante o 

período proposto.  

• 2° momento: após a seleção de conteúdo, o proponente produziu parte 

do material utilizado no celular e/ou por meio do aplicativo pelos alunos. 

Entende-se por esses materiais, vídeos e imagens, animações e atividades 

contextualizadas, cujo enfoque foi o estímulo à curiosidade dentro do 

conteúdo presente no bimestre, tanto apresentando fatos anteriores à aula, 

estimulando a leitura prévia, quanto após a aula como fixador do aprendido, e 

seu uso durante as aulas, como contribuinte para o ensino-aprendizagem. Foi 

aplicado o primeiro questionário para coleta de informações iniciais. 

• 3° momento: os estudantes utilizaram o celular e aplicativos para a 

visualização, produção e divulgação de conteúdo relacionado à disciplina, 

como plantão de dúvidas e apoio em atividades extraclasse. 

• 4° momento: após o trabalho com o uso do celular e das redes sociais 

ser realizado, um questionário foi aplicado e uma entrevista em grupo foi 

realizada com estudantes na intenção de captar o máximo de informação 

sobre o andamento de todo processo de forma qualitativa, de variáveis não 

percebidas. 

Uma série de atividades foi elaborada pelo proponente baseadas nas 

características do aplicativo WhatsApp. Por este aplicativo funcionar como chat, o 

mesmo foi utilizado para a propagação de informações sobre a disciplina e atividades, 

discussões sobre temas pré ou pós aula, repasse de imagens ou vídeos, atendimento 

para dúvidas, envio de atividades extras. Todas essas atividades se deram em grupo 

de conversas públicas, conforme ofertado pelo aplicativo, separadas por turmas de 

acordo com a já existente na escola. 

Todo conteúdo foi publicado preferivelmente de segunda a sexta-feira, salvo 

exceções, em período previamente acordado entre os estudantes e professor. As 

atividades recebidas contemplaram desde curiosidades sobre o conteúdo até 

atividades avaliativas.  
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Os grupos foram criados no início do ano letivo de 2017, sendo organizados 

pelo professor da seguinte forma: cada sala possuiria seu grupo, com apenas 

membros da referida série e turma; as postagens deveriam obedecer o limite das 23 

horas de cada dia, e serem evitadas durante o final de semana; deveriam ser evitados 

conteúdos não referentes aos temas escolares, mensagens impróprias, mensagens 

na forma de correntes de compartilhamento (mensagens replicadas por vários 

usuários e repassadas múltiplas vezes), ofensivas ou que gerassem discussões não 

condizentes com os objetivos do grupo; o foco era facilitar a comunicação entre os 

colegas e o professor, ficando expresso a função de “grupo de trabalho” para os 

alunos. 

Sobre a criação de grupos, era inviável para o professor anotar em sua 

agenda todos os números de celular de seus estudantes. Para tanto, o mesmo pediu 

para um aluno em cada sala que fizesse o grupo e o adicionasse. Para algumas salas 

o pedido foi rapidamente atendido e no dia seguinte já estavam conectados.  

O aplicativo permite que os grupos sejam gerenciados por um ou mais 

administrador. Esse indivíduo é responsável por adicionar e excluir participantes ao 

grupo ou encerrar suas atividades. A função é relativamente simples, sendo o 

professor capaz de gerenciar os cinco grupos desta pesquisa. Entretanto, como não 

foi ele o criador do grupo, foi necessário pedir aos alunos que o criaram, para torná-lo 

administrador do grupo. 

Todo o material enviado pelos alunos, bem como as conversas nos grupos de 

WhatsApp foram arquivadas.  

Os conteúdos trabalhados dentro da disciplina Biologia tiveram como 

fundamento o letramento científico. Seu entendimento deriva do conceito de 

letramento da linguagem, como dito por Soares (2004), trata-se do uso da tecnologia 

de modo efetivo para ler e escrever ou interagir com o mundo. Sasseron e Carvalho 

(2011) caracterizam como a formação cidadã e a atuação social. Lima (2015), afirma 

que alfabetizar e letrar cientificamente, permitem que o estudante se torne capaz de 

abstrair e ler o mundo, estimular criticamente, desenvolver o senso de investigação e 

questionador dos fatos científicos. Dessa forma, as aulas se baseiam no 

desenvolvimento de competências e habilidades para atuação no mundo. 

Durante a aplicação, foram trabalhados os seguintes conteúdos e objetivos: 



73 
 

• primeiro ano – constituintes moleculares da vida (água, carboidratos, 

lipídeos, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas), citologia (morfologia e 

fisiologia celular). Objetivou-se reconhecer a importância biológica dos 

nutrientes e água, relacioná-los a uma boa nutrição e reconhecer sua 

presença nos alimentos. Reconhecer a célula como parte fundamental para 

vida, seu funcionamento e componentes. 

• segundo ano – taxonomia e sistemática (regras de classificação e 

nomenclatura dos seres vivos), reinos (monera, protista, fungi e plantae), 

aplicações econômicas e doenças relacionadas aos reinos, morfologia e 

classificação dos seres vivos membros de cada reino. Os objetivos foram de 

reconhecer os seres vivos de cada reino e relacionar fatos cotidianos a estes 

seres vivos, assim, preparando os estudantes para atuar em situações reais, 

como doenças, usos cosméticos ou farmacológicos de plantas, alimentação e 

bioética. 

• terceiro ano – genética (1ª e 2ª leis de Mendel, características genéticas, 

alelos múltiplos, herança do sexo, bioengenharia e bioética). Os objetivos 

foram reconhecer a hereditariedade, transmissão de características por meio 

da reprodução, a influência dos genes em nosso cotidiano, identificar sua 

importância na evolução dos seres vivos e ser capaz de opinar em assuntos 

éticos ligados a genética. 

Todos os conteúdos foram trabalhados na promoção da autonomia dos 

estudantes, para que eles sejam capazes de aplicar os conceitos aprendidos em sala 

de aula em situações reais, expressar suas opiniões sem o uso argumentos vagos ou 

apenas baseados no senso comum (sem ignorá-los), e sim com embasamento 

científico. Serem atuantes, capazes de generalizar e abstrair situações para alcançar 

soluções. Compartilhar, replicar e reproduzir conceitos e informações, de fontes 

confiáveis. Habilitar os estudantes a aplicar conceitos em situações cotidianas, que 

envolvam as ciências, no modo mais simples que exista. 

3.5 Análise de Dados 

A produção de diversas fontes de dados (grupos de conversa no aplicativo, 

uso em sala de aula do celular, entrevista, questionário, anotações diárias) permitiu 

um volume maior de informações sobre o tema abordado, convergindo na questão 

principal: se é possível aliar o uso do celular e redes sociais ao ensino e 
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aprendizagem. Para tanto, a apreciação destes dados foi feita por análise de conteúdo 

em categorias, conforme proposto por Bardin (1977), observando que estas são 

categorias a posteriori, surgidas após observação e organização dos dados coletados. 

A análise de conteúdo por categorias é a mais antiga e mais utilizada, 

funcionando pela fragmentação ou união de fragmentos do texto em categorias, sendo 

fácil e eficaz, seja para discursos diretos ou mais simples. A análise pode ser 

compreendida por técnicas, procedimentos sistemáticos, objetivos, que permitem a 

descrição de mensagens. Entretanto, a análise de conteúdo não se limita à descrição, 

indo além por meio da inferência de conhecimentos na produção ou recepção desta 

mensagem a ser analisada (BARDIN, 1977). 

As inferências na análise de conteúdo se apresentam por meio de indicadores 

ou categorias, sendo elas quantitativas ou qualitativas. O pesquisador, ou analista, 

retira por meio do tratamento das mensagens que dispõe para deduzir de maneira 

lógica (inferir) conhecimentos diversos, como o contexto social de origem da 

mensagem, sobre seu enunciador e outros. Para o trabalho de análise do texto é 

necessário descrevê-lo após tratá-lo (caracterizá-lo) cuidadosamente com índices, 

categorias, e após inferir de modo controlado para que se possa chegar a 

interpretação, a significação dada a estas características (BARDIN, 1997). 

A análise da enunciação como técnica de análise de conteúdo compreende a 

comunicação como um processo. Esta forma de análise pode ser adaptada, ser 

acessível, não necessitando grande formação específica, prática em sua operação e 

produtiva. Para a análise de técnicas como entrevistas e similares, esta se aplica bem 

(BARDIN, 1997). Para a análise do conteúdo presente nos questionários aplicados, 

transcrição das conversas nos grupos de WhatsApp e entrevista, procedeu-se pelo 

agrupamento de informações ou diálogos nas seguintes categorias criadas após a 

aplicação da pesquisa:  

• colaboração e cooperação nas redes sociais: se liga diretamente às 

ideias de Piaget (1973), apresentando situações de colaboração entre os 

participantes na administração do grupo e troca de informações sobre o 

cotidiano das atividades escolares. Na cooperação, expressa as trocas de 

informação entre os participantes, troca de informações e conteúdo da 

disciplina escolar, compartilhamento de links e ideias e a postura do aluno 
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diante das vivências apresentadas. Estas situações ficam favorecidas pois as 

TICs colocam todos os participantes em um mesmo nível de colaboração, 

aliada ao fato de os estudantes possivelmente estarem em um mesmo nível 

de desenvolvimento; 

• interação e motivação via redes sociais: utilizando os conceitos de Piaget 

(1999) apresenta as situações de motivação e estímulo à participação das 

atividades cotidianas escolares, ressaltando a presença da gestão escolar, da 

postura motivacional do professor e dos alunos. Discute-se ainda a 

importância de se permitir usar a tecnologia, com o entendimento de que nem 

sempre ela será satisfatória como dito por Lévy (2000). Apresenta também 

uma discussão sobre o multiculturalismo em Hall (2003), no qual este trabalho 

apresentou como resultado as TICs favorecendo as trocas entre alunos 

brasileiros e estrangeiros;  

• ensino e aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar: discute as 

atividades realizadas com o celular e os aplicativos de redes sociais, dentro e 

fora de sala de aula, como o uso de grupos no WhatsApp e o Concurso 

Fotográfico “Eu vejo Genética aqui” via Facebook. Discute também sobre o 

envio das atividades nestas redes, e sobre a possibilidade de aprendizagem 

neste espaço, bem como a opinião dos estudantes quanto à adoção do celular 

em atividades escolares. Nesta discussão, baseada nos conceitos de TICs 

apresentadas nos capítulos um e dois, busca-se refletir sobre a adoção do 

uso do celular e redes sociais no ensino e aprendizagem;  

• alguns percalços pedagógicos: discute as dificuldades e resultados não 

satisfatórios encontrados ao longo da aplicação do método. A discussão de 

tais obstáculos é relevante no sentido de preparar o professor para diversas 

situações novas colocadas pelas TICs e reforçar a necessidade do preparo e 

da formação continuada do professor. Além disso, discute a importância de 

educar para esta nova realidade, pois foram observadas situações como a 

postura inadequada nas atividades com os grupos de WhatsApp, a questão 

familiar. Problemas no ensino e aprendizagem, como falhas no 

desenvolvimento do aluno e dificuldades do professor em preparar-se para 

tais situações. Discute-se também, a sobrecarga nas atividades do professor 

e até mesmo do estudante, numa situação de aprendizagem móvel. Nas 

discussões são apresentadas também as ações do professor, como resultado 
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das dificuldades, com a finalidade de se pensar em como solucionar este e 

outros problemas, como a falta de infraestrutura para o acesso à Internet e o 

ceticismo gerado ao utilizar aplicativos de redes sociais e o celular na sala de 

aula. 

As discussões que se apresentam a seguir, refletem o cenário no qual 

ocorreram as interações com o celular e redes sociais e possíveis dificuldades e 

facilidades percebidas em cada uma delas, intercalando informações contidas no 

diário de campo, questionário pós aplicação, análise documental das informações dos 

grupos de conversa e entrevistas. Vale relembrar, que o pesquisador atuou como 

professor dos estudantes, e esta foi a condição primordial para que a aplicação 

gerasse dados suficientes e obtivesse aceitação por parte da equipe gestora da 

escola. 

As relações sociais serão discutidas partindo do momento de criação dos 

grupos na rede social WhatsApp até o fim da coleta de dados, com enfoque em 

situações relevantes no tocante das relações que ali se formaram e no comportamento 

apresentado pelos estudantes ante a situações específicas. 

As falas transcritas partindo do questionário seguem identificação pelo prefixo 

QAn (Questionário Aluno Número). Os questionários foram numerados de modo 

aleatório, previamente a sua análise. Para as transcrições de falas da entrevista, a 

identificação será EAn (Entrevistado Aluno Número), a numeração foi realizada após 

a entrevista. Nos diálogos transcritos dos grupos de WhatsApp, a identificação se deu 

pelos quatro últimos dígitos do número de celular de cada participante, assim é 

possível individualizar cada fala sem permitir identificação dos alunos. Para os efeitos 

de análise, a numeração 3401, refere-se ao professor. Nomes citados nas conversas 

foram abreviados, mantendo-se apenas a primeira letra de cada nome, ou com a 

segunda em caso de trechos recortados que apresentem letras iniciais iguais para 

diferentes pessoas. Falas retiradas do diário de campo serão inseridas ao longo do 

texto, destacadas por aspas apenas. 
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão apresentados os resultados ante as observações das 

atividades dos estudantes nos grupos de WhatsApp, das atividades em sala de aula 

com o aparelho celular, questionários, entrevistas e concurso de fotos no Facebook. 

Primeiramente, será apresentado o perfil dos estudantes participantes, com 

informações colhidas nos questionários e observações iniciais, para que deste modo, 

seja possível compreender o público envolvido e fundamentar as discussões 

apresentadas neste capítulo. Após a apresentação do perfil, todos os dados 

apresentados serão tratados com base nas discussões dos capítulos anteriores, 

divididos em categorias de análises. Pretende-se, portanto, discutir os resultados e 

sua relevância para compreender os efeitos da inserção do celular e redes sociais 

virtuais no processo de ensino e aprendizagem na escola. 

4.1. O perfil dos participantes quanto ao uso do celular e redes sociais 

virtuais 

Para conhecer o perfil dos participantes, aplicou-se um questionário (apêndice 

A), e por meio das respostas pode-se traçar um perfil dos observados, pensar melhor 

nas atividades conduzidas e visualizar resultados e desafios.  

Conforme previsto no método, 139 questionários foram aplicados antes dos 

trabalhos. Os resultados demonstram que 90,60% disseram possuir celular do tipo 

smartphone. Essa questão apresentou o primeiro fato intrigante. Dos estudantes que 

responderam não possuir celular do tipo smartphone, a maioria possuía. Isso se deve 

ao fato de o estudante desconhecer a que tipo de tecnologia seu aparelho se 

enquadra, que para muitos é conhecido como “celular digital” e não smartphone. 

Segundo Coutinho (2015) o conceito de Smartphone, nos leva desde a raiz da palavra, 

que em tradução literal do inglês seria “celular inteligente”, à suas características, 

como a alta capacidade de processamento de dados, conexão à Internet, um sistema 

operacional e uso de softwares ou aplicações (app) de terceiros, misturando outras 

tecnologias como GPS, fotografia, vídeo, computador a de telefone em uma rede de 

dados sem fio.  

Essa interpretação foi obtida ao se observar as demais respostas de ambos 

os questionários aplicados, pois mesmo dizendo não possuir tal aparelho, eles 

relataram o uso, citaram exemplos de situações envolvendo o aparelho. De fato, havia 

estudantes que não possuíam um aparelho com tais características, mas uma minoria 
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que corresponde a 2%, segundo apuração posterior. Vale ressaltar que este número 

tende reduzir-se a zero, pois os entrevistados encontravam-se sem o aparelho por 

problemas técnicos. 

Quanto ao sistema operacional utilizado nos celulares, 78,41% dos 

questionários relataram o uso do sistema Android da Google. Apenas 10,19% 

possuem o sistema IOS da Apple, e os demais não souberam informar ou não 

possuíam algum destes. Esses números acompanham uma tendência mundial, 

expressa nos artigos de sítios especializados em tecnologia, como o “Olhar Digital”, 

no qual apresenta dados em que os aparelhos com sistema Android em 2016 eram 

quase nove dos dez aparelhos vendidos no mundo. Número que apresentava 

expectativa de crescimento para 2017 (SANTINO, 2016).  

Para o professor é importante conhecer sobre sistemas operacionais de 

celulares pois, dependendo da atividade a ser proposta, ele encontrará desafios. 

Alguns aplicativos, por exemplo, podem ser encontrados em uma única loja de um 

sistema específico, ser pago ou possuir funções extras por exemplo. A linguagem 

emoji, utilizada no WhatsApp para se expressar e incluir um elemento gráfico à 

conversa, possui variações entro o sistema Android e IOS. Conhecer a ferramenta e 

suas possibilidades também toca em questões técnicas, mas não há a necessidade 

de se aprofundar, mas de se situar melhor e garantir maior êxito em sua proposta. 

Quanto à frequência do uso do celular fica claro que o uso pela maioria varia 

de moderado a constante, conforme observado no gráfico 1. O celular é parte 

indissociável do cotidiano e poucos são aqueles que ainda não se renderam as suas 

funcionalidades. Dos alunos que apontam ao uso sempre frequente. Nas justificativas 

temos as seguintes afirmações:  

QA2 “Sempre, eu uso ele, seja pra entrar no WhatsApp, Facebook, Youtube, 
ver de vez em quando vídeo aula”. 

QA21 “Sempre, todos os dias, toda hora, menos horários de aulas”. 

QA134 “Quando eu tinha celular, utilizava meu celular para tudo, esse 
aparelho substitui o computador, telefone fixo, rádio, TV, e até mesmo os 
livros”.  
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Gráfico 1 - Quanto você utiliza o seu celular? Circule um número de zero a cinco, 

sendo zero quase nunca e cinco o tempo todo. 

 

Fonte: autor 

As justificativas buscam relacionar hábitos cotidianos com o celular, como 

lazer, estudo, comunicação, e até mesmo colocando o livro como ultrapassado. Para 

“às vezes”, 19,72% assinalaram, e apenas 4,22% disseram ter um uso raro. Como 

justificativa:  

QA13 “Não fico com ele 24 horas por dia. Quando alguém manda mensagem 
é a parte em que mais me (não concluiu a frase). Não uso sempre porque 
tenho coisas mais importantes”. 

QA84 “Raramente pois para mim o celular muitas vezes atrapalha no 
desenvolvimento da aprendizagem do estudante, pois para mim o cérebro 
não consegui concentrar em duas coisas ao mesmo tempo”.  

É perceptível a noção de que há algo a mais na vida, como se o celular 

roubasse tempo deles ou que ele de fato não é tão essencial como a maioria coloca. 

Ao longo do trabalho, as falas apresentam hábitos simples, como ir ao banheiro, tendo 

como companhia o celular. As justificativas encontradas estão na segurança dada 

pelo aparelho, no sentido de contatar qualquer pessoa em situações de perigo, de 

liberdade de comunicação em qualquer lugar e tempo, autonomia e privacidade, além 

do grau elevado de sociabilidade, a ponto de os jovens definirem o celular como 

indispensáveis as suas vidas. Nicolaci-da-Costa (2004), aponta a relação quase 

simbiótica entre os aparelhos e seus donos, ou seja, existe uma fusão e incorporação 

entre o celular e os alunos. 

0% 0,72% 0,72%

26,62% 26,62%

40,29%

zero um dois três quatro cinco
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Krüger Fernandes (2018) destaca nas relações da criança com o celular e 

tecnologia esta relação constante, para a comunicação, lazer e estudo. O 

entendimento é de que o celular é condição para a vida de qualquer pessoa e estar 

sem ele pode ser comparado ao fim da vida. Percebe-se também a noção de que pelo 

celular é possível ter acesso a bens culturais, a noção do tempo utilizado e a 

concepção do ciberespaço como um local, onde se comunica, troca informação, se 

aprende. Ressalta-se ainda a noção de bom e ruim naquilo que se relaciona com a 

tecnologia, como a possibilidade de tirar dúvidas, o vício, o tempo gasto e a 

possibilidade de aprender. Para os adolescentes sujeitos desta pesquisa, o mesmo 

pode ser visto, quanto ao uso constante, a impossibilidade de se desconectar, seus 

usos diversos, positivos ou não. Todo este fenômeno precisa ser melhor observado, 

para se traçar formas de utilizar essas características, notadas pelos próprios 

usuários, e minimizar os efeitos negativos. 

Outra questão de grande peso para o trabalho pedagógico com o celular e 

redes sociais virtuais é o acesso à Internet. Apenas 58,27% das respostas afirmavam 

ter conexão 3G/4G com a Internet. Pouco mais da metade dos estudantes possuíam 

condições financeiras de comprar de suas operadoras de telefonia pacotes de dados. 

A preferência está em fazer uso de redes Wi-Fi, em suas casas ou outros locais, o 

que foi dito por muitos que não possuíam pacote de dados, mas possuíam acesso em 

casa, por exemplo. A constatação deste cenário, pediu maior atenção no momento de 

elaborar as atividades, pois muitos não conseguiriam acessar as informações a todo 

o momento. 

O gráfico 2 nos apresenta uma lista de atividades que poderiam ser realizadas 

com o celular. Os estudantes marcaram quais eles faziam uso, sem limite de 

marcações. 90,84% dos estudantes, participam de alguma rede social virtual e 

76,06% disseram fazer uso constante dessas redes. O gráfico 3 nos apresenta as 

redes sociais e aplicativos aos quais eles participam e interagem no seu cotidiano. 
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Gráfico 2 - Você utiliza com frequência o seu celular para? 

 

Fonte: autor. 

 

Gráfico 3 - Quais destes aplicativos você utiliza? 

 

Fonte: autor. 

As atividades desenvolvidas por eles no celular vão ao encontro das redes 

sociais ou aplicações por eles utilizadas. As aplicações mais utilizadas, Facebook 

(88,49%) e WhatsApp (90,65%), são aplicações multiplataforma, nas quais é possível 

manter comunicação síncrona, enviar textos, realizar vídeo chamadas, vídeos em 

tempo real, enviar vídeos e imagens diversas, publicar fatos e compartilhar os diversos 

tipos de informações. Outro fato intrigante é que o uso do celular em sua função 
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clássica, telefonar (64,75%), já ocupa a quarta colocação como função importante 

para o usuário do celular. Outro muito utilizado, o SMS (40,29%), ocupa a penúltima 

colocação, sendo utilizado apenas quando os outros aplicativos não funcionam. Os 

aplicativos multiplataforma absorvem diversas funções contidos em outros, um 

processo de hibridização constante, cujo objetivo é impedir que o aplicativo caia em 

desuso ou fique obsoleto, característico da convergência tecnológica. 

A maioria dos estudantes faz uso do celular para acessar diversas redes 

sociais (85,61%), o que nos leva a perceber a permeabilidade dessa nova forma de 

se relacionar, de produzir e compartilhar informação. E se tratando de informação, 

58,27% dos estudantes percebem já as funcionalidades do celular para o estudo. 

Assim, afirmam fazer o uso do aparelho em pesquisas, atividades de aprendizado, em 

situações não necessariamente ligadas ao contexto da escola. Aquela famosa frase 

“deixa eu olhar aqui no Google”, mesmo que apenas num consumo de informação de 

forma acrítica, os estudantes fazem uso do celular para aprender. 

QA116 “É possível aprender utilizando o celular sim, se o aluno estiver focado 
e disposto a tal. Como estamos numa geração em que tudo está ligado a 
tecnologia pode ser um benefício”. 

QA2 “Sim, pois, você pode ver vídeoaula e também pode pesquisar no 
Google”. 

Em suma, os estudantes que participaram deste trabalho já aproveitam das 

diversas funcionalidades do celular. Possuem também intimidade com suas funções, 

observando o uso variado dito por eles. O que facilitou ainda mais a aceitação das 

atividades deste trabalho pelos estudantes foi a prevalência do celular, praticamente 

todos possuem, e o uso por parte deles das duas redes sociais utilizadas neste 

trabalho, o Facebook e o WhatsApp, nos quais quase todos estavam presentes em 

uma ou nas duas redes. 

4.2. Categorias de análise 

Para compreender os caminhos e resultados obtidos, as categorias de análise 

foram elencadas, sendo elas: colaboração e cooperação nas redes sociais; interação 

e motivação via redes sociais; ensino e aprendizagem a qualquer hora e em qualquer 

lugar e alguns percalços pedagógicos. As categorias serão discutidas do ponto de 

vista do trabalho pedagógico, buscando perceber em Piaget (1973) e outros autores, 

elementos das relações sociais e relacioná-los às TICs com os resultados obtidos. 
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As atividades desenvolvidas durante a aplicação buscaram mobilizar a todos 

os estudantes, superando problemas como, não ter celular compatível com as funções 

utilizadas, ausência de acesso à Internet, resistências por parte dos alunos, da escola 

e família.  

Portanto, adaptações foram necessárias. Taís adaptações variaram de acordo 

com a atividade proposta, como por exemplo, produzir uma versão impressa da 

atividade enviada, rotear o sinal de Internet entre colegas e professor, realizar a 

atividade em grupos. Os arranjos necessários serão tratados em cada pontuação na 

categoria que discute a parte pedagógica deste trabalho, que é comum ao cotidiano 

do professor, adaptar-se às situações não previstas. 

4.2.1. Colaboração e cooperação nas redes sociais 

O fluxograma 1 apresenta os principais pontos observados, que se referem à 

colaboração e cooperação dentro das relações sociais, responsáveis por guiar a 

criação desta categoria. Cada um destes pontos será agora discutido observando 

como se deram e como as relações sociais foram (re)construídas.  

Fluxograma 1 - Pontos observados quanto às relações sociais no que diz respeito à 

colaboração e cooperação. 

 

Fonte: autor. 
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Piaget (1973) diz que a colaboração é uma troca de pensamentos entre os 

participantes, sem uma estrutura operatória ou sem que ocorra operações racionais. 

Para a cooperação é necessário a formação de vínculos entre os sujeitos em 

aprendizagem, que permitam ser modificados em sua individualidade e modificar o 

todo, formando um sistema. A formação da lógica nas crianças passa do egocentrismo 

à cooperação, e que essa socialização é fundamental para o desenvolvimento das 

operações lógicas reversíveis. A partir das operações concretas o sujeito é capaz 

desta cooperação, gerando um progresso na socialização do pensamento. A 

cooperação é por si um conjunto de operações em que as ações do sujeito sobre o 

objeto ou sobre os demais sujeitos reduzem a um mesmo sistema onde lógica e 

conteúdo são inseparáveis. 

Lévy (2000) compreende que o ciberespaço, ou rede, é o meio de 

comunicação surgido pela interconexão da rede mundial de computadores, 

compreendendo a infraestrutura, a imensa rede de informações, os seres humanos a 

ela conectados de alguma forma, que a alimentam e a movimentam. Este ciberespaço 

surge e cresce pela ação de jovens, que estimulados, desejam experimentar de 

maneira coletiva, novas formas de comunicação. Toda esta potencialidade pode ser 

vista neste trabalho ao percebemos que os participantes se interessam 

individualmente pelo ciberespaço e, de modo coletivo, criam e o recriam, 

desenvolvendo a colaboração e cooperação, criando novas formas de se relacionar à 

medida que novos elementos são adicionados a este espaço. Parafraseando Lévy 

(2000 p. 11), a nós professores, no âmbito da educação, “cabe apenas a nós explorar 

as potencialidades positivas deste espaço [...]”, conscientes e conscientizando as 

gerações futuras para uma boa apropriação destas tecnologias. 

Dentro das atividades realizadas neste trabalho, tivemos exemplos de atitudes 

colaborativas e de cooperação, presentes nos diálogos sobre assuntos cotidianos, 

auxiliando o professor na troca de informações e ofertando ajuda em diversas 

atividades didáticas ao longo do tempo. Por mais que a colaboração não ofereça 

grandes modificações na lógica e nas operações mentais do indivíduo, ela é caminho 

para o início da interação.  

Mesmo na sua individualidade, o sujeito permite, dentro de sua lógica restrita, 

apresentar informações em objetivo comum. Com o desenvolvimento dessa interação 

ele se permite a ser modificado e a modificar os demais que participam dessa 
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interação. A coação, presente mesmo na colaboração, também é essencial para o 

entendimento de como se organiza a dinâmica do espaço a ser conhecido pelo sujeito. 

Durante as interações, percebemos a coação em falas do professor, que ao ofertar as 

instruções, usa de seu “status” para inferir regras de convivência e guiar o andamento 

dos trabalhos. Tendo assimilado estas informações, o indivíduo é capaz de cooperar, 

e como visto ao longo do trabalho com as redes sociais, o estudante pode auxiliar o 

colega e juntos construir novos conhecimentos. 

Para Piaget (1973) cooperar é operar em comum, organizar novas operações 

para que se possa executar em comum as operações individuais. A cooperação 

funciona de modo idêntico às operações individuais, mas como um sistema de 

operações interindividuais, que permite um ajuste nas operações individuais em favor 

do todo. Para que ocorra, a cooperação necessita que os indivíduos não estejam 

motivados pelo egocentrismo ou coação, pois não conseguiriam assim, coordenar 

ações para construir algo em conjunto. Uma situação social em que há cooperação 

precisa de igualdade e reciprocidade.  

Os resultados caminham neste sentido, no qual os participantes se unem em 

prol de um objetivo, a todo instante ajustando suas condutas, que partem do individual, 

colocando-se em uma mesma posição, a qual fica favorecida quando os indivíduos 

estão em mesmos estágios de desenvolvimento. Trabalhando em cooperação, os 

alunos foram capazes de auxiliar uns aos outros durante as atividades.  

Um exemplo de atitude colaborativa foi o auxílio dado pelos alunos na 

administração dos grupos. Os estudantes que auxiliaram na administração dos grupos 

foram responsáveis por adicionar novos colegas, informar sobre saídas e 

comportamentos inadequados. A colaboração se estende para situações em que os 

próprios alunos fiscalizam as atividades dos colegas. Essa colaboração é 

considerada, aqui neste trabalho, o início para a cooperação, pois colaborando com 

as questões administrativas é que os participantes puderam interiorizar os objetivos a 

que se propunham o grupo, por exemplo, e construir de modo individual o 

entendimento (ou reconstruir) sobre como o aplicativo WhatsApp pode ser utilizada, 

ou como o Facebook pode ser inserido nas suas atividades escolares. Para o 

professor, a inevitável situação de coação, por mais que produza um nível baixo de 

interações significativas, foi fundamental promotora da colaboração inicial. 
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Bouhnik e Deshen (2014) apontam as facilidades do aplicativo para este tipo 

de gerenciamento e apontam soluções como compartilhar entre os professores esta 

função. Dentro do trabalho do professor, o aplicativo se mostra muito simples e 

intuitiva, associada à colaboração dos estudantes, a tarefa foi fácil, e de fato o apoio 

torna o procedimento tranquilo. Na figura 1, podemos presenciar quando é enviado 

um contato a ser adicionado ao grupo que logo em seguida é realizado pelo aluno 

“5806”. 

Figura 1 - Captura de tela no aplicativo WhatsApp mostrando momento em que é 

solicitado a entrada de um aluno e o mesmo e adicionado por outro colega, em ação 

colaborativa na administração. 

 

Fonte: autor. 

De modo geral, mensagens aleatórias, como “bom dia, tarde ou noite”, 

comentários sobre o clima e assuntos genéricos, foram reduzidos. Vez ou outra, tais 

tipos de mensagens apareciam. Isso se dava ao fato de que por hábito, as pessoas 

que participam de diversos grupos nesta rede social, compartilham uma mesma 

mensagem de uma única vez em todos os grupos e/ou contatos. Esse tipo de situação 
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pode ser observado quando se participa de mais de um grupo que tem contatos em 

comum.  

Esse processo de compreender que é desnecessário e nem é descortês que 

todos os participantes mandem todos os dias “bom dia”, por exemplo, foi rápido e 

satisfatório, o que reduziu o incômodo que poderia ser causado no celular do professor 

que mantem todas as turmas. Algumas mensagens de correntes, sejam de cunho 

religioso, propagação de informações políticas ou informações de fontes duvidosas 

aconteceram raramente.  

As correntes aos poucos deixaram de ser compartilhadas, o que reduziu o 

fluxo de mensagens desnecessárias e que causassem desconforto. O que foi 

observado na postura dos participantes é a ação como “fiscais”. Eles mesmos 

reclamam da postura do colega, avisam e pedem para que alguma situação não 

continue. Diversos autores como Oliveira et al (2014) discutem fatores como a 

maturidade, a postura do professor e a regulação dos próprios alunos podem reduzir 

os efeitos das mensagens indesejadas. Os efeitos descritos pelo autor, também foram 

percebidos neste trabalho, no qual, alunos de terceiro ano apresentaram menos 

problemas e de imediato usaram o aplicativo para a colaboração nas atividades 

escolares. Mais uma vez, foi fundamental a condução a um desequilíbrio do que o 

aluno entende como função do WhatsApp, para que ele criasse um entendimento a 

respeito, e deste modo passasse a fazer dele uma ferramenta colaborativa. 

A figura 2 mostra como os alunos reagem mal a este tipo de mensagem 

compartilhada. A importância destas reações consiste na maneira de mostrar ao 

participante quais são as regras sociais de convivência adotadas e que reforçam os 

objetivos. Numa atitude colaborativa, os participantes se unem para mostrar que o 

envio deste tipo de conteúdo é inaceitável, agindo de modo coercitivo para com quem 

enviou. 
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Figura 2 - Trecho de um diálogo em que os alunos expressam seu 

descontentamento com a corrente enviada. 

 

Fonte: autor. 

Quanto às trocas de informações sobre temas referentes à escola, o resultado 

é satisfatório. Há resultados mais significativos no tocante à cooperação no ensino e 

aprendizagem. As figuras 3 e 4 apresentam capturas de tela com diálogos diversos 

mostrando a colaboração e cooperação dos alunos. As mensagens são sobre 

informações cotidianas, rotina de horários e material de leitura para a produção de 

atividades. Pelas imagens pode ser percebido como os alunos não tiveram objeções 

em ajudar uns aos outros. 
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Figura 3 - Captura de tela ressaltando o diálogo dos alunos em atitudes 

colaborativas e de cooperação. 

Fonte: autor. 

Figura 4 - Captura de tela ressaltando o diálogo dos alunos em atitudes 

colaborativas e de cooperação. 

 

Fonte: autor. 

Os alunos enviaram dúvidas diversas, como horário de aulas do dia seguinte, 

perguntas sobre o cotidiano da escola por parte dos alunos faltosos e questões 



90 
 

referentes à disciplina biologia, ministrada pelo professor. O melhor disso foi a 

disponibilidade que eles tiveram em responder as dúvidas dos colegas e em alguns 

momentos discutir informações da aula e ofertar novas ideias para os colegas, em 

uma troca de informações que buscava um viés comum. Neste ponto, os participantes 

permitiram-se aprender uns com os outros, através de uma relação mútua de troca de 

ideias. 

Pensando a presença da colaboração e cooperação no ensino e 

aprendizagem, é possível destacar que a mudança no entendimento de como a rede 

social pode ser usada foi essencial em propiciar situações de aprendizado. De certa 

forma, os estudantes sabiam que era possível fazer o uso para aprender, mas não 

sabiam como ou apontavam o acesso à Internet, mais precisamente a buscadores de 

informação ou vídeo aulas, como fonte de informação e de aprendizado. Entretanto, 

os estudantes perceberam que eles podem conversar e trocar ideias, informações, 

entendimentos sobre a matéria estudada e assim, aprender juntos. 

Ao compartilharem conteúdo e discutirem sobre ele, os estudantes 

cooperaram na construção do conhecimento. Ao compartilhar um link, os alunos 

discutem a relevância sobre ele, conversam sobre como alcançaram a solução de um 

problema, buscam contatar o professor no privado e replicam as informações obtidas, 

em tempo real, o que aumenta o contato com diversos objetos nesta aprendizagem. 

Quando há diversas fontes de interação, a equilibração pode ser mais dinâmica, e 

fortalecer operações mentais mais complexas. 

Graças à reversibilidade das operações, a aprendizagem conduzida em 

ambientes virtuais por meio da cooperação, ocorre sem grandes barreiras. Este 

elemento é essencial, já que dentro do meio virtual, são inúmeras as fontes de 

consulta para quem deseja aprender, e dada esta plasticidade das operações, 

conceitos podem ser reformulados e consolidados mais firmemente pelas formas 

diversas de se lidar com o objeto a ser conhecido. A cooperação ainda permite este 

fato, a possibilidade de interagir e apresentar ao outro, visões diferentes do objeto a 

ser conhecido e nesta troca, se abrir à construção coletiva do conhecimento. 

4.2.2 Interação e motivação via redes sociais  

A motivação como dita por Piaget (1999) provém da afetividade, que está 

presente desde sempre no desenvolvimento da inteligência sensório-motora às fases 
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mais complexas. Esta afetividade conduz a um interesse, sendo notável que o 

rendimento escolar é superior quando o aluno se sente motivado, interessado. Este 

interesse liga-se a autovalorização e nas relações interindividuais, que criam um corpo 

de conceitos morais, essenciais à socialização e cooperação na vida social. Dentro 

das atividades acompanhadas, percebemos que motivar os alunos em cada ação, foi 

fundamental para o sucesso do trabalho. Esta motivação aparece na forma de 

interações entre os alunos e comunidade escolar, na qual foram obtidos um maior 

esforço em alcançar resultados em avaliações, na autoestima, no interesse em 

aprender sobre o que foi ensinado. 

O fluxograma 2 nos apresenta elementos percebidos nos resultados que 

demonstram situações de interação e motivação durante os trabalhos com as redes 

sociais e celular em sala de aula, e conduziram a discussão desta categoria. 

Fluxograma 2 - Situações de interação e motivação percebidas com o uso das redes 

sociais na escola. 

 

Fonte: autor. 

A comunidade escolar, o grupo gestor e demais professores interagiram com 

os alunos por meio do aplicativo. Nos grupos, a secretária geral e a coordenadora 

pedagógica, a pedido das mesmas, acompanharam as atividades e de forma alguma 
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inibiram os alunos. Para a equipe gestora, a presença no grupo foi útil , pois a 

coordenação pedagógica utilizou do espaço para se comunicar com os estudantes.  

EA6 “O que teve de bom e que teve avisos e isso e interessante [...]”.  

Os alunos compreenderam esta aproximação com um fator motivador das 

suas atividades, como se os laços afetivos em relação ao trabalho fossem estreitados, 

e que os alunos pudessem se relacionar com a equipe gestora de forma mais informal.  

Percebe-se que o objetivo central, de trabalho relacionado à disciplina 

biologia, não foi desviado, mas ampliado naturalmente para as necessidades 

escolares. Isso demonstra o grau de aceitação da ferramenta. Vale ressaltar aqui, o 

ceticismo por parte da equipe gestora, que por mais que achassem interessante, não 

compreendiam como seria o funcionamento da atividade. Entretanto, todo o ceticismo, 

desde o convite à escola para participação na pesquisa, deu lugar à possibilidade de 

criar uma nova forma de relação com os alunos, uma fonte de estímulo na melhoria 

do trabalho escolar.  

As figuras 5 e 6 ilustram o uso por parte da equipe gestora e até mesmo da 

subsecretaria de educação a fim de motivar os estudantes. 

Figura 5 - Trechos ressaltando o uso pela coordenação pedagógica da escola dos 

grupos. 

 

Fonte: autor. 
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Figura 6 - Captura de tela com recados motivadores enviados pela direção da escola 

(identificada como “k”) e pela subsecretária de educação (identificada como “Ma”), 

estimulando os alunos a participarem com afinco de avaliações externas. 

 

Fonte: autor. 

Infelizmente nem todos conseguem perceber estas vantagens, pois é 

percebido um receio quanto à utilização do aplicativo. Na pesquisa de Ramos (2012) 

a coordenação mostrou certo ceticismo e não buscava maneiras de orientar o 

professor a introduzir ou usufruir dos potenciais que o celular poderia trazer às 

atividades. Para o autor, o medo de distrair o aluno do conteúdo é constante, mas é 

necessária a transposição desta barreira para novas possibilidades de aprendizado. 

Para se transpor tais barreiras, é preciso o interesse inicial em tentar fazer o uso, com 

isso, organizar-se com os alunos e demais professores interessados. Como a maioria 

já utiliza o aplicativo, isso torna a adesão mais fácil, o que garante a praticidade para 

o professor e consideráveis vantagens para o funcionamento da escola como um todo, 

conforme visto na utilização da coordenação para envio de recados. 

Os responsáveis dos participantes não se manifestaram de modo contrário à 

criação dos grupos. Ao contrário, vários foram os pedidos, via coordenação, para 

adicionar pais e mães que gostariam de acompanhar as atividades didáticas de seus 

filhos. Encontrar apoio nos responsáveis dos alunos também é muito importante 

quando se quer motivar os alunos. 
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O ceticismo que envolve o uso das TICs no meio escolar, e até mesmo em 

outros meios, é comum e compreensível. Lévy (2000) questiona o entendimento de 

que tudo permitido pela tecnologia seja bom, mas pede que nos abramos as suas 

potencialidades e sejamos mais receptivos a compreender as novidades que as TICs 

podem produzir. Neste trabalho, muitos foram contrários a esta compreensão, mas 

felizmente, uma maioria esteve aberta a compreender as TICs no meio escolar e a 

fazer uso delas, de reconhecer elementos positivos, que conforme diz o autor citado, 

pôde trazer uma nova compreensão e extensão das redes de comunicação dos 

envolvidos, seja na vida social ou cultural. 

Às vezes, por motivo cultural, há privação da interação entre os alunos. A 

exemplo disso, temos a presença de duas alunas paquistanesas. Segundo a sua 

cultura, elas não podem interagir com os homens sem a presença de um familiar. Isso 

faz com que em sala de aula elas apresentem um comportamento tímido, para 

padrões brasileiros. O diálogo em sala de aula limitava-se às alunas e com o 

professor, que por conta da situação profissional, podia interagir com elas, de modo 

bastante restrito. As duas alunas estavam em anos escolares diferentes, mas ambas 

eram fortes usuárias das redes sociais, até mesmo para manter contato com os 

familiares em outros países.  

O fato que chama a atenção, é que o grupo permitiu um ambiente favorável e 

seguro à interação. Uma delas inclusive se destacou nas participações, haja vista que 

sua interação em sala de aula com o professor beirava ao nada, no aplicativo ela 

constantemente tirava dúvidas sobre a disciplina, pedia ajuda com a língua 

portuguesa e interagia com os demais. Muitas destas conversas eram em inglês, pois 

elas dominavam melhor a língua, o que causava um desconforto nos demais, 

motivado pela curiosidade de quem estava lendo.  

Uma das alunas citadas realizou um trabalho que consistia em produzir um 

vídeo sobre um tema sorteado. Elas não podem mostrar completamente o rosto em 

fotos, mas uma exceção foi aberta. Além disso, em seu grupo havia um rapaz, e como 

se tratava de um vídeo, ela o fez em sua casa e enviou a sua parte aos demais, já que 

ela não poderia ir à casa dos outros componentes porque ele estaria lá e outros 

familiares do gênero masculino de suas colegas também, e ele não poderia ir à casa 
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dela. A atividade transcorreu sem problemas e mais uma vez a aluna pôde sentir-se 

integrada às atividades escolares, sem distinção. 

Para Mudliar e Rangaswamy (2015) Apud Kaieski, Grings e Fetter (2015), 

quando há algum tipo de separação cultural, gêneros masculino e feminino em sala 

de aula, como observado na Índia, por meio do WhatsApp, todos os alunos puderam 

se aproximar. Nesta pesquisa também obtivemos o mesmo resultado. As alunas 

paquistanesas puderam dialogar com todos no ambiente virtual, sem ferir seus 

princípios religiosos.  

Hall (2003) discorre sobre a questão Multicultural e Multiculturalismo, e 

pensando em nosso país, ele se encaixa na perspectiva apontada por ele, pois somos 

formados por diversas culturas e constantemente precisamos lidar com as situações 

que surgem por estas diferenças. Tais situações são levadas à escola, como visto 

neste trabalho, na qual, refugiados passam por um processo de adaptação e induzem 

também aos demais se adaptarem ao seu modo de ver o mundo. Esta pluralidade 

Multicultural pode ser enfrentada utilizando-se das TICs, como relata Albuquerque e 

Bottentuit Junior (2015), sobre a diáspora pós-moderna, que trazem a necessidade de 

se adaptar, e por meio das TICs, a aprendizagem toma outro foco, sendo mais 

personalizada, colaborativa, e que propicia uma aprendizagem que soluciona os 

problemas das diferenças culturais. A seguir um trecho dos diálogos com uma das 

alunas no grupo na figura 7: 

Figura 7 - Diálogo entre alunos do primeiro ano, com destaque para a aluna 

paquistanesa (1816). 

 

Fonte: autor. 
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Na situação apontada neste trabalho, o WhatsApp foi essencial para romper 

as barreiras culturais entre as alunas paquistanesas e os demais, o que gerou uma 

troca de conhecimento, seja da língua, quando elas apresentavam sua língua, 

provérbios, seja da vestimenta, religião, culinária, e dúvidas sobre seus hábitos ou 

sobre a cultura brasileira.  

Almeida (2015), ressalta a importância da interação e do incentivo produzido 

no aplicativo WhatsApp na construção do conhecimento. Para Morales (2001) na 

relação professor aluno, a interação e o modo como ela ocorre, são elementos 

essenciais para a garantia de um bom aprendizado, no qual se pode aprender e 

ensinar de modo intencional (planejado, aprender conteúdos escolares) ou não 

intencional. Sobre aprender de modo não intencional, o que é percebido nas 

interações produzidas no aplicativo WhatsApp, o aluno pode aprender com o 

professor pelo que ele explica, por sua postura, pelo seu olhar (tom de voz nos áudios, 

modo de escrever, emojis utilizados), e como essa relação é iniciada pelo professor, 

precisa ser motivadora, no sentido de proporcionar um bom aprendizado. 

Trazendo as considerações de Morales (2001) para os resultados neste 

trabalho, compreende-se que o WhatsApp pode ser um aplicativo para o aprendizado 

não intencional, ser utilizado como caminho motivacional para o que será aprendido 

em sala de aula, e ainda mais, nas relações interpessoais. Sem desfazer da figura do 

professor em si, o aplicativo pode tornar as relações mais amigáveis, e como pontuado 

pelo autor, o aprendizado torna-se mais tranquilo quando a figura do professor é 

querida entre os alunos. Essa possibilidade proporcionada pelo aplicativo foi 

observada em situações anteriores a este trabalho, na qual, o professor passou a ter 

uma relação mais confortável com os alunos, passando a ser um bom referencial a 

eles, que refletiu no interesse geral e nos resultados das avaliações. 

As relações construídas entre aluno e professor, aluno-aluno e aluno 

aplicativo podem ser consideradas satisfatórias. A respeito disso, percebeu-se em 

sala de aula um clima mais amigável durante os trabalhos, e maior adesão e 

compromisso com os afazeres. Os estudantes da pesquisa possuem uma 

característica questionadora, mesmo que os questionamentos sejam com objetivos 

nem sempre muito claros, eles o fazem constantemente. Questionar é muito 

importante quando se quer formar cidadãos críticos e que se importam com aquilo que 

os atinge, e o meio virtual favorece estas discussões e a exposição das opiniões. 
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QA37: “Tipo, o professor manda documentos por meio do celular, aí, o dia 
que tem o conteúdo dele, o professor autoriza para acompanhar junto com 
ele”; 

QA51: “Foi bom. Acho interessante variar as aulas”; 

QA55: “Para pesquisar algo que ele pediu e deu certo”. 

As relações entre aluno-aluno e aluno-aplicativo podem ser compreendidas 

também como satisfatórias após o período de acomodação com essa nova maneira 

de se relacionar. É possível perceber como se deram estas relações ao longo da 

descrição das atividades realizadas. Na figura 8, observa-se uma forma de motivação 

realizada pelo professor. 

Figura 8 - Captura de tela evidenciando a postura estimuladora do professor 

favorecendo a relação entre aluno-professor e evidenciando situações de 

aprendizado não intencional. 

 

Fonte: autor. 

Na figura é possível perceber como a postura cordial do professor é 

significativa no estímulo à aprendizagem e fortalecedora de uma boa relação 

professor e aluno. Além disso, a aprendizagem não intencional, por meio da postura 

do professor para com os alunos também fornece o caminho para boas relações, pois 
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o processo de aprendizagem possui além dos conteúdos, as relações interpessoais, 

que podem ser significativas na obtenção de bons resultados.  

4.2.3 Ensino e aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar  

Serão apresentadas ao longo desta categoria as atividades realizadas em 

sala de aula ou fora dela, que contemplam o uso do celular e as ferramentas nele 

embutidas e as atividades em redes sociais, que em questão referem-se às atividades 

via grupos no WhatsApp e o Concurso Fotográfico “Eu vejo Genética aqui” via 

Facebook, bem como, a opinião dos estudantes quanto à adoção do celular em 

atividades escolares. Nesta discussão, buscar-se-á apresentar situações que 

corroboram ou não a sua adoção como ferramenta didática.  

O fluxograma 3 apresenta todos os pontos ou situações percebidas que 

relacionam o celular ao ensino e aprendizagem, e com as redes sociais Facebook e 

WhatsApp, que permitiram a construção desta categoria de análise. 

Fluxograma 3 - Pontos que se relacionam a aprendizagem em qualquer lugar e 

tempo, observadas na pesquisa. 

 

Fonte: autor. 
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O ciberespaço permite o desenvolvimento da inteligência coletiva, num 

processo de retroalimentação positivo, sendo o ciberespaço o local ideal para o 

desenvolvimento desta inteligência. Neste espaço, novas formas de isolamento, 

dependência, exploração e bobagem coletiva aparecem, entretanto, também surgem 

neste espaço novas formas de aprender, que se fazem necessárias para que não 

sejamos excluídos deste processo de união da tecnologia e espaço social. Esta 

mutação técnica pode ser mais integradora na medida que essa inteligência coletiva 

caminha por um processo emancipatório, participativo e socializante (LÉVY, 2000).  

Desta forma, fica evidente como o papel do professor pode ser fundamental 

para dar aos estudantes compreensão da importância de tal inteligência e de como 

sua ação pode movimentar e modificar o ciberespaço. As propostas pedagógicas, por 

mais simples que sejam, uma pesquisa por exemplo, são capazes de ressignificar as 

ações do indivíduo dentro deste espaço. Neste trabalho, as ações pedagógicas 

conseguiram modificar a intenção dos alunos, no sentido de que eles passaram a 

compreender melhor que as TICs possuem diversos usos e que suas ações, por 

menor que sejam, produzem significados. 

Alencar et al (2015) diz que muitos alunos possuem o hábito de questionar o 

professor via aplicativo e sempre tem suas dúvidas sanadas. Tal situação foi 

percebida durante este trabalho, tornando-se um hábito. O plantão de dúvidas no 

grupo funcionou bem, pois os participantes fizeram uso da ferramenta para contatar o 

professor. É possível presumir que no começo das atividades a ideia de tirar dúvidas 

via grupo não estivesse equilibrada nos estudantes, dada a dificuldade inicial, 

conforme entendido por Piaget (1972), afinal, eles fazem uso desta ferramenta para 

lazer, sendo necessária uma nova concepção da ferramenta por parte dos alunos. 

Também ficou perceptível que os alunos tenderam por acumular as dúvidas em 

períodos específicos como avaliações bimestrais, mas ainda de modo satisfatório.  

Para Romanello (2016) os aplicativos para educação fornecem ao professor 

uma resposta rápida (feedback) sobre seu trabalho. Nesse trabalho, rapidamente pelo 

plantão de dúvidas, pode ser percebido o grau de interação dos alunos com o 

conteúdo, o quanto de interesse e aprendizado é gerado. Para o professor, tornou-se 

uma forma de acompanhar o desenvolvimento das atividades que ele propunha, para 

compreender possíveis falhas, para aprimorar o seu trabalho em sala de aula.  
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As figuras 9 e 10 apresentam diversas situações geradas pelos plantões de 

dúvida. No primeiro quadro, percebe-se o estímulo ao estudo, pois conforme o 

comentário de um colega, o aluno citado não possuía este hábito. Nos dois quadros 

seguintes, uma dúvida gerada por uma reportagem foi questionada instantaneamente 

pelo estudante, dúvida que inclusive foi discutida pelos demais colegas em sala de 

aula no dia seguinte. No quarto e quinto quadro, a colaboração e o envio de link para 

sanar dúvida em sala de aula. 

Figura 9 - Captura de tela contendo situações motivadas pelo plantão de dúvidas, 

ressaltando ainda a motivação e a discussão de assuntos pertinentes. 

 

Fonte: autor. 
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Figura 10 - Captura de tela contendo situações motivadas pelo plantão de dúvidas, 

ressaltando ainda a motivação e a discussão de assuntos pertinentes. 

 

Fonte: autor. 

Um elemento facilitador do trabalho pedagógico, foi o aumento do tempo com 

a expansão do contato com os alunos além sala de aula. Para a disciplina de biologia, 

que possui aula uma única vez por semana, contatar os estudantes ao longo da 

semana para falar sobre atividades, tirar dúvidas, enviar textos complementares, 

facilitou e muito o trabalho do professor. O trabalho pedagógico neste sentido precisou 

ser bem organizado para que o tempo não fosse perdido com procrastinação, por 

exemplo, fenômeno observado também por Yeboah e Ewur (2014), que assim como 

entendido neste trabalho, faz-se importante saber gerenciar as atividades e ensinar 

aos alunos gerenciar o seu tempo gasto em redes sociais. 

Repriso aqui a fala dos alunos entrevistados, reforçando a questão do ganho 

de tempo e da ajuda propiciada pelo plantão de dúvidas. 
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EA2: [...] os grupos que cada professor cria... eu tenho acesso a vários 
professores da escola em instantes. Se eu estou fazendo uma tarefa e tenho 
uma dúvida, por que esperar chegar na sala de aula se eu posso mandar uma 
mensagem e perguntar? Se ele (professor) estiver disponível ele tira minha 
dúvida, isso é uma ajuda. Criou os grupos do WhatsApp para tratar disso, 
obviamente algumas pessoas não seguem essas regras, de compartilhar 
conteúdos que não sejam da matéria (a aluna faz menção a aluna 4, que 
compartilhou material indevido). Existe esse probleminha, mas ajuda 
bastante, principalmente o WhatsApp me ajuda muito.   

EA3: Seria uma economia de tempo.  

Dentro desta ampliação de tempo temos o envio de atividades. Por diversas 

vezes o professor enviou atividades aos alunos, seja na forma de anexos ou pequenos 

textos para explicar a atividade que deveria ser realizada. Deste elemento, pode ser 

percebido que o grupo aceita bem o envio de atividades, entretanto alguns aspectos 

precisaram de atenção. Se nem todos possuem celular ou estão participando do 

grupo, é necessário ter alternativas para que eles não sejam prejudicados. No caso, 

a alternativa encontrada foi deixar na coordenação a atividade, contar com o apoio na 

propagação da informação pelos estudantes em sala de aula, e sempre que alguma 

atividade seria enviada, o professor avisava em sala de aula, para que os alunos que 

não fizessem parte do grupo pudessem pegar a atividade junto a coordenação. Por 

mais que pareça trabalhoso, já que a atividade poderia ser passada em sala apenas, 

por ter poucas aulas no bimestre é necessário ganhar tempo, usar até os minutos 

finais de uma aula para explicação de conteúdo, então fazer este envio tanto de 

atividades quanto de orientações para responder ajuda justamente nestas situações. 

Nesta situação de materiais enviados, temos o envio de listas de exercícios, 

questões do livro didático, material de apoio, links externos (figura 11), roteiros de aula 

prática e uma vídeoaula antecipando parte de uma atividade prática. Para Neri (2015) 

o compartilhamento seria um dos mais evidentes elementos para os professores em 

seu trabalho pedagógico, para enviar material, compartilhar novas informações. Esta 

função foi bastante explorada ao longo do trabalho, e não apenas pelo professor, mas 

também os estudantes compreendem que podem compartilhar informações e agregar 

as atividades escolares. Vale ressaltar que as atividades não foram enviadas durante 

finais de semana ou com pouco tempo para serem realizas, pois, alguns participantes 

podem ter acesso à Internet apenas algumas horas do dia. 
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Figura 11 - Trecho que apresentam o compartilhamento de links por parte do 

professor e dos participantes e o envio de atividades. 

 

Fonte: autor. 

Sobre o uso do celular em sala de aula, as atividades necessitaram em sua 

grande maioria, o uso da conectividade com a Internet. Diversos foram os momentos 

em que os alunos em sala de aula pesquisaram. Desde dúvidas gerais durante a 

explicação, a pesquisas dirigidas, individuais ou em grupo, com um ou mais de um 

estudante autorizado a pesquisar. Via de regra, o uso era permitido desde que os 

estudantes mantivessem o aparelho à vista, com brilho da tela alto. Isso foi pedido 

pois, os estudantes utilizam da modulação de brilho da tela do aparelho para disfarçar 

o uso indevido. Se não há brilho forte, o professor não nota, e se nota, é mais fácil 

disfarçar e dizer que o aparelho está desligado. 

Krüger Fernandes (2018) observa que a relação de vínculo entre o celular e o 

sujeito pode ser utilizada para novas formas aprendizagem. Mais especificamente, 

seria a pesquisa autogerenciada e automotivada, um caminho natural para mais 

aprendizado, já que como afirmado pela autora, elas ocorrem em espaços não-formais 

de aprendizagem, motivadas pelo acesso à rede por meio de aparelhos móveis, a 
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aprendizagem móvel. Por este motivo, as atividades de pesquisa foram estimuladas 

e obtiveram bom resultado neste trabalho. 

O uso dirigido em sala de aula é bastante eficaz e tranquilo. Os alunos 

executam as atividades propostas com afinco, se sentem estimulados a realizar as 

pesquisas e resolver as atividades. Com o tempo, a atividade é conduzida com 

naturalidade pelos estudantes, que já compreendem o que deve ser feito. Para o 

professor, fica a responsabilidade de mediar tais pesquisas. A seguir, algumas falas 

nos questionários remontam às situações de pesquisa: 

QA74 “Pra fazer alguma pesquisa”;  

QA10 “No uso de pesquisas, ver fotos na internet relacionados ao assunto”;  

QA18 “Olhar pinturas para fazer”  

QA08 “Podíamos usar para pesquisar o necessário”. 

Outra variante desta situação foi o uso para fotografar páginas do livro didático 

quando o aluno o esqueceu. Algumas vezes foram autorizados a fotografar e realizar 

a atividade, e alguns até compartilharam as fotos via Bluetooth®. Fotografar o quadro 

ao invés de realizar as anotações também. Durante as aulas é comum que alguns 

alunos esqueçam o livro didático, o que pode dificultar uma atividade ou gerar o 

incômodo de pedir livros em outras salas. Fotografar o livro didático é uma alternativa 

bastante simples e eficaz contra isso. O professor evita atrapalhar a aula de outro 

colega e todos os alunos ficam envolvidos nas atividades propostas.  

Quanto a fotografar as anotações feitas pelo professor, surgiu por parte dos 

alunos, que em alguns momentos ao final das aulas, fotografavam recados, e últimas 

anotações no quadro. Tal atitude não gerou prejuízo, pois as fotos sempre foram de 

anotações simples, não sendo estimuladas para informações ou textos relacionados 

à explicação. Algumas vezes, fotos do quadro foram compartilhadas no grupo de 

WhatsApp. 

De modo geral, este tipo de atividade é satisfatório. Não é preciso usar da 

ingenuidade e acreditar que todos cumpriram exatamente o proposto, pois alguns 

foram advertidos por usar deste momento para dar uma rápida olhada nas 

atualizações das suas redes sociais. Esse comportamento não prejudicou o 

andamento da atividade, mas para isso foi necessário o acompanhamento constante 

da atividade pelo professor. A figura 12 exemplifica uma destas situações descritas 

anteriormente, a do envio de fotos do quadro. 
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Figura 12 - Captura de tela contendo fotos do quadro enviadas pelos alunos no 

grupo. 

 

Fonte: autor. 

Além das pesquisas, os alunos produziram vídeos com o celular, usando 

aplicativos de edição de vídeo já contidos em seus aparelhos. Esta atividade 

despertou entusiasmo nos alunos, que mesmo tímidos se esforçaram para produzir 

bons vídeos. A produção de vídeos é uma atividade que de início pode ser mal 

recebida por alguns alunos, sobretudo os mais tímidos, mas que se revela motivadora.  

A motivação inicial vem do vídeo em si, no qual a maior parte dos estudantes 

querem estar apresentáveis. Eles buscam cenários adequados, vestuário, roteirizam 

as falas e sequências. Desde vídeos simples até os mais elaborados, com efeitos de 

edição, haja vista que, a profissão “youtuber” na atualidade serve como inspiração a 

muitos destes jovens. A segunda motivação é a busca por compreender o assunto do 

vídeo, estudar para não produzir algo monótono, ou cometer gafes. O momento de 

reproduzir os resultados cria um clima agradável, desviando da rotina dos seminários, 

gerando gargalhadas ou discussões sobre alguns fatos relevantes. A produção de 
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vídeos pode ser para o professor um método interessante, em que o aluno se torna o 

protagonista de seu aprendizado.  

A figura 13 traz exemplos de vídeos produzidos pelos alunos e professor e 

disponibilizados para visualização por meio do aplicativo WhatsApp: 

Figura 13 - Captura de tela mostrando exemplos de vídeos enviados pelos alunos 

durante as atividades escolares. 

 

Fonte: autor. 

Moran (1995) deixa claro que a associação feita pelo estudante ao vídeo como 

uma atividade de lazer.  Nos diz que devemos aproveitar desta visão para introduzir 

mais uma ferramenta de aprendizagem. Cruz e Carvalho (2007) ressaltam a 

importância de o professor mediar o aprendizado dos alunos quando os próprios 

alunos criam os vídeos. Na elaboração do vídeo, conforme também observado 

durante a aplicação desta pesquisa, os alunos se preocuparam com o resultado não 

apenas para o professor, mas para os demais que por ventura possam ter acesso a 

ele.  

Durante a produção do vídeo ressalta-se o desenvolvimento de competências, 

tais como, análise e síntese, leitura, busca de fontes confiáveis, comparação de 

informações que são essenciais no desenvolvimento de indivíduos críticos (CRUZ; 

CARVALHO, 2007). Com o desenvolvimento do celular e uma infinidade de aplicativos 



107 
 

de edição de vídeos, muitos nativos no aparelho, apenas facilitou o trabalho e a 

adesão a este tipo de atividade, que gera bons frutos. 

Outra faceta observada na produção de vídeos está relacionada ao 

protagonismo juvenil. Apesar das diversas implicações políticas, sociais e de 

interpretações deste conceito, como exposto por (SOUZA, 2009), a busca por imbuir 

os estudantes em um perfil participativo na escola, como lideranças dos alunos e até 

mesmo atuantes em questões políticas, estão presentes no Programa Agente Jovem, 

na escola campo desta pesquisa e em outras da rede estadual. Fazer uso do vídeo 

pode ser uma alternativa de estimular a exposição de ideias e a postura ativista, muito 

comum para estes jovens. Apesar de fonte motivadora, cabe à escola aprender a 

orientar o estudante diante das responsabilidades da exposição/divulgação de ideias 

na Internet, a busca por informações confiáveis, evitando o desserviço gerado por 

informações equivocadas. 

Tanto o vídeo como mensagens enviadas e compartilhadas nas redes sociais 

trazem para a discussão atual a popularização do uso das mídias por parte do cidadão 

comum. Aproveitando da facilidade em possuir um dispositivo móvel, conectado a 

diversas fontes de informação, o cidadão não necessita de grandes empresas para se 

informar, e pode inclusive ser ele o produtor de informação, compartilhando sua 

opinião com os demais a qualquer momento (DURIGAN; RENÓ, 2016). Utilizar o vídeo 

como forma de compartilhar suas ideias, o vídeo-ativismo torna-se cada vez mais 

comum. Como visto no resultado desta pesquisa, apesar dos alunos não terem 

produzidos vídeos com objetivo ativista, esta característica das redes sociais esteve 

presente na popularização do uso da função de gravação de vídeo no aparelho e da 

convergência digital, as facilidades no uso de aplicativos de edição de vídeo, criados 

pela explosão do interesse no exercício da visibilidade proporcionada pelas redes 

sociais. 

Desta forma, o protagonismo digital, conecta os anseios do jovem em 

responder às exigências sociais e de dar voz aos adolescentes. Mesmo que o conceito 

de protagonismo seja ainda indefinido, híbrido, ele pode ser usado na promoção 

sistemática de valores e atitudes cidadãs (FERRETTI; ZIBAS; TARTUCE, 2004). 

Assim, reforçamos a importância de uma atividade como a produção de vídeos, para 

que os alunos e professores possam discutir a relevância da produção de material de 

qualidade nas redes sociais, no cuidado com as informações produzidas, e outros 
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aspectos constantemente discutidos sobre o meio virtual, como respeito, limites, tão 

necessários em um cenário político e social estremecido como no momento.  

Outra atividade, que movimentou a escola, utilizou a tecnologia do QR code, 

a qual basicamente cria um código bidimensional, que ao ser lido por um aplicativo de 

celular fazendo uso da câmera, pode direcionar o usuário a uma informação qualquer, 

ali armazenada por quem criou o código (VIEIRA; COUTINHO, 2013). Segundo Vieira 

e Coutinho (2013) quando se utiliza os códigos QR, o professor pode dar uma nova 

direção aos processos de ensino e aprendizagem, com mais dinâmica, e pela questão 

de ser uma novidade, isso pode ser uma motivação extra. A atividade foi lembrada 

diversas vezes pelos alunos, inclusive na entrevista, sendo considerada um exemplo 

de atividade motivadora por parte do aluno entrevistado. 

EA2: Teve aquela dinâmica, bem no começo que você chegou e espalhou os 

códigos (dinâmica da “caça ao tesouro utilizando o QR code”) e mandou a 

gente pesquisar um por um e trazer no caderno. A gente compartilhou isso 

na sala... coisas assim, coisas diferentes... formas variadas, nem sempre ficar 

batendo na mesma tecla.  

Batista et al (2011) diz que o Quick Responde Code – QR Code, permite 

armazenar uma informação, SMS, número de telefone, página na Internet, fotos, com 

ampla aplicação. Esses códigos podem ser livremente criados e lidos, os autores 

citam a possibilidade de criar diversas situações educacionais, assim como a aqui 

descrita, da praticidade ao acesso a informações. 

Na atividade em questão, os alunos realizaram uma “caçada ao tesouro”. 

Diversos códigos foram fixados pelo prédio da escola, direcionando à imagens, 

páginas na Internet, cujo tema central era a Primeira Lei de Mendel e a Genética. Após 

esse momento, eles deveriam produzir uma pequena síntese do que havia sido 

compreendido e enviar até as 23 horas do mesmo dia, como atividade bônus1. De 

fato, a atividade movimentou a todos, primeiro pela curiosidade quanto ao que era 

esse tal QR code e para saber o que havia por trás de cada um dos códigos. 

A atividade necessitou de acesso à Internet, o que gerou algumas 

reclamações e pedidos para “liberar a senha do Wi-Fi™ da escola”. O acesso à rede 

da escola foi negado desde o começo, pois a velocidade disponível para a escola é 

insuficiente para as atividades administrativas e, se for compartilhada por 40 alunos, 

                                                             
1 Entende-se aqui por atividade bônus, uma atividade que está além do planejado para o bimestre no que se refere 

à nota final, possuindo pontuação extra para compor a nota do estudante. 
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seria inviável. Para a atividade, cada grupo possuía alguém com conexão, e para os 

que não, o professor roteou sua conexão à Internet por meio de seu celular. O 

aplicativo também armazenava, então era possível ler o código e olhar depois em casa 

os resultados. A atividade por mais simples que fosse, chamou atenção dos alunos e 

também da equipe gestora. 

QA116 “Desde a fazer pesquisas até a fazer parte de uma atividade do tipo 
caça ao tesouro, em que tínhamos conceitos chave para QR code. 

QA126 “Usar o QR code para decifrar códigos sobre o conteúdo” (atividade 
que o aluno achou mais relevante). 

Os estudantes utilizaram os grupos para divulgarem os resultados de 

trabalhos diversos, como experimentos científicos, apresentações e outros, que 

movimentaram o dia escolar. O prazer de divulgar o resultado de seus esforços era 

mais um motivador para a atividade seguinte. Alguns resultados foram postados pelo 

professor na função “status” do WhatsApp, que mantem as postagens por 24 horas, e 

ao final a mensagem desaparece.  

A figura 14 resgata imagens que foram compartilhadas nas redes sociais dos 

alunos e no próprio grupo. São imagens da rotina, contendo experimentos diversos 

realizados durante as aulas, que os estimularam, sobretudo, pelo fato de imagens 

serem compartilhadas. 
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Figura 14 - Captura de tela contendo imagens compartilhadas pelos alunos durante 

as atividades escolares e postadas em suas redes sociais. 

 

Fonte: autor. 

E por esta característica motivadora das redes sociais, realizou-se um 

concurso de fotografias com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Intitulado “Eu 

vejo a Genética aqui”, os estudantes deveriam produzir uma foto com uma legenda 

justificando o que ele via de genética na situação fotografada. Muitas fotos foram 

enviadas e, posteriormente, cinco foram selecionadas, postadas no Facebook de cada 

um dos selecionados. Os dois vencedores seriam: o que recebesse maior número de 

curtidas e reações, e o selecionado por um júri composto por três professores de 

biologia de outras escolas. 

As fotos recebidas para o concurso foram diversas em suas proposições, com 

características humanas, dos demais animais, do reino vegetal, demonstrando o 

afinco com a atividade e com o conteúdo, já que era necessário ter domínio do 

conteúdo para buscar as características e produzir a legenda. O movimento gerado 

no Facebook também foi impressionante, os participantes selecionados divulgaram 

seus trabalhos, fizeram campanha, o que chamou a atenção da comunidade escolar. 
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A figura 15 apresenta cada um dos selecionados, parte da legenda produzida e as 

hashtags utilizadas para divulgar e localizar as imagens. 

Figura 15- Concurso fotográfico "eu vejo a genética aqui", realizado com alunos do 

terceiro ano. 

 

Fonte: autor. 

Mais de mil curtidas. Este foi o resultado da atividade com fotos. Apenas um 

dos selecionados não possuía Facebook, mesmo assim participou por um perfil de 

familiar. Essa atividade nos mostra que há maneiras de estimular os estudantes a 

participar com afinco das atividades, e de certa forma, fazê-los visualizar o conteúdo 

estudado no seu cotidiano. Na entrevista, é possível observar como a atividade 

movimentou os participantes na construção do seu conhecimento. Acompanhe o 

trecho da entrevista: 

EA4: Como o trabalho da genética que a gente teve das fotos. Tirar a foto e 
ver onde encaixava a genética a nossa vida e explicar o porquê daquilo ali. É 
um trabalho diferenciado, legalzim, e faz a gente estudar para conseguir 
explicar o que tem ali.  

EA2: A EA4 citou a questão do trabalho de genética. A gente foi estimulado 
a ver algo de genética e onde se aplica na vida, a gente teve que pesquisar 
aquilo e colocar de forma que as pessoas entendessem, a gente teve que 
pesquisar o porquê. A gente viu genética, (na sala de aula), teve que 
pesquisar, fazer uma síntese e postar. O fato de conseguir perceber onde se 
aplica e ter que buscar com, quando, e onde, ajudou bastante(...) 
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EA3: Na questão desse trabalho no Facebook eu acho que foi uma coisa 
muito boa, porque geralmente todo mundo passa muito tempo no Facebook 
e não seria cansativo.  

EA2: E abriu um debate para mais pessoas, a gente apresentar aquele tema.  

Pesquisador: Vocês foram perguntados (sobre as postagens do concurso)?  

EA2: Eu fui bastante.  

EA4: Eu fui porque ajudei ela (aluno 2).  

EA2: Eu já era perguntada sobre o problema da minha cachorra, que não é 
um problema. Agora eu sei o que é. (A cadela da participante possui 
heterocromia, com um olho azul e outro castanho. Sua foto foi uma das 
vencedoras do concurso). 

EA4: E esse trabalho da genética, igual a gente falou, não é um trabalho que 
a pessoa fica folgada e nem se apoia nos outros, ela tem que saber explicar 
aquilo, ela não tem como copiar.  

Pesquisador: Você acha que o trabalho motivou os alunos?  

EA2: Sim a competição...  

EA4: Se alguém for me perguntar sobre... eu não vou querer copiar uma coisa 
do Google. E a pessoa vai me perguntar e eu não vou saber explicar aquilo, 
e eu não vou querer passar vergonha. Então vou estudar aquilo. 

Neste trecho percebemos o quão motivador foi esta atividade. Os alunos, 

guiados pelo professor, buscaram informações a respeito do trabalho, numa aplicação 

a vida real do conteúdo escolar. A competição, a vontade em não fazer feio nas redes 

sociais, a dinâmica do processo, serviu como motivação para a reconstrução dos 

saberes. Como discutido na categoria anterior, a motivação segue o viés da 

afetividade, que quando bem construída cria laços que favorecem a aprendizagem 

dos alunos por meio do estímulo ao conhecimento. 

As atividades realizadas, bem como o ato de fotografar o quadro, se inserem 

na realidade do multiletramento, que se atenta à multiplicidade semiótica dos textos e 

cultural das populações, que se utilizam de novas práticas de produção nas novas 

ferramentas. Estas produções são interativas e colaborativas, o que se percebe nas 

produções aqui observadas, nas quais uma multiplicidade de significados são criados 

pelos alunos ao produzirem um vídeo, ou um hipertexto (ROJO, 2012). 

O uso das redes sociais favorece as relações de multiletramento, pois como 

foi observado e corroborando Araújo et al (2014), essas redes permitem que os 

estudantes criem uma relação criativa entre as diversas culturas de massa e seus 

símbolos, dando a ele segurança para se expressar e conhecer. Outro fato que 

justifica o uso das redes sociais e da Internet e que o indivíduo letrado na Internet, usa 

com facilidade outros softwares, o que para o uso na educação, facilita e abrevia o 
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caminho a ser percorrido. Para cada atividade realizada, não foram necessárias 

instruções para o uso de qualquer ferramenta, o que ressalta este aspecto. 

Dentro das práticas de multiletramento em redes sociais, percebemos, assim 

como Dias e Aragão (2014), desafios no tocante à segurança virtual, para a qual a 

escola não está preparada, a insegurança na transposição didática para uma rede 

social e problemas de infraestrutura. Entretanto, os autores também concordam com 

o observado aqui, que espaços como o Facebook são propícios para o 

desenvolvimento de atividades. 

Ainda sobre a importância dada às diversas formas de se comunicar, percebe-

se que a comunicação multimodal está presente durante as diversas atividades 

propostas. Com apoio da tecnologia, a linguagem tem impulsionado, no seu aspecto 

multimodal, a utilização de diversas formas de comunicação, de gêneros do discurso, 

para expor uma ideia. Nas atividades pode ser observado o envio de imagens 

relacionadas às atividades ou textos discutidos em sala, a própria ação de fotografar 

o quadro, a produção de vídeos e o concurso fotográfico ao aliar texto escrito e 

imagem. 

Tal importância se dá ao fato de que a comunicação humana é multimodal, e 

tal entendimento é utilizado ao ensino, percebe-se ganhos na facilitação da 

compreensão e no aprendizado. Além disso, foi colocado em prática o letramento, ou 

seja, os sujeitos aplicam os símbolos adquiridos na alfabetização (seja na linguagem 

ou científica, por exemplo) para interpretar informações e interagir no mundo. O 

letramento digital se faz presente nas práticas multimodais e no multiletramento, 

permitindo que o estudante, como observado neste trabalho, seja responsável por 

esta leitura da informação escolarizada, de diversos ângulos, potencializada pelas 

TICs, colaborativa, que pode gerar aprendizado (HEMAIS, 2010; SOARES, 2002). 

Hemais (2010) observou a importância dada à imagem no ensino de línguas, 

e ao longo das atividades propostas neste trabalho, percebeu-se que os estudantes 

também se interessam pela comunicação visual. Este pode ser entendido como um 

movimento atual, de que a imagem seja explorada fortemente. Pensando nos 

resultados obtidos com os vídeos, nota-se que a imagem tem sido usada como uma 

fonte de expressão pelo jovem, em seus vídeos ele pode expressar-se e mostrar suas 

ideias a todos. Hidalgo-Marí e Segarra-Saavedra (2017) perceberam que o fenômeno 

youtuber trouxe por meio do vídeo o empoderamento desta nova geração. Pelos 
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vídeos produzidos, percebe-se, igualmente discutido pelos autores, que os jovens se 

familiarizam com as faces das redes sociais, suas ferramentas, o espaço atribuído a 

eles, no qual divulgam suas ideias e atuam como empreendedores também.  

Como percebido por Hidalgo-Marí e Segarra-Saavedra (2017), e visto aqui 

também, os vídeos refletem os próprios jovens que os produzem, seu esforço e sua 

criatividade, que culminam em um produto com sua marca pessoal. Alguns, como 

seria de se esperar, por características próprias não gostam de estar diante das 

câmeras, entretanto, um vídeo não mobiliza apenas tal função, mas a criação, roteiro, 

filmagem, e tantas outras características, que podem ser aproveitadas de modo 

interdisciplinar. 

As relações sociais foram fortalecidas, e cada participante aprendeu com o 

trabalho do outro que foi socializado. Nesta relação de fortalecimento, se dá primeiro 

entre os colegas, que se unem em um processo colaborativo extenso, que culmina 

com a transformação de todos. Em segundo, entre os alunos e o professor e a 

comunidade escolar, que por meio deste trabalho conseguem visualizar novas 

possibilidades de aprender e ensinar. Diversas fotos foram produzidas e socializadas 

em sala de aula. Por mais que houvesse a competição pelas curtidas, em momento 

algum houve deslealdade ou comportamento que gerasse desconforto ou falta de 

ética entre os participantes. O movimento externo também foi formidável. Os 

participantes destacaram que a comunidade se interessou em saber do que se 

tratava, e não só por ser um trabalho, mas por buscar entender, buscar por mais 

informações a respeito da atividade e das legendas criadas pelos estudantes. 

Tanto a atividade com o QR code, quanto o concurso de fotografias, foram 

diversas vezes citadas como atividades interessantes.  

QA119 “Concurso “Eu vejo a genética aqui” gostei bastante pois além de 
interessante aprendi sobre”. 

QA122 “Das fotos das características dominantes e recessivas, da que 
fizemos na escola também procurando fotos pela escola”. 

Todas as atividades contribuíram para a diversificação das aulas por meio de 

uma única ferramenta. Os estudantes requerem, sempre que possível, a 

diversificação das aulas. Segundo eles, a mesmice, a rotina dentro da sala, ou a 

mornidão, contribuem para seu baixo desempenho. 

EA2: Claro que tem que ter de tudo um pouco, tem que variar.  
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EA3: Tem que saber equilibrar, eu sei que a maioria das vezes tenho que 
ficar dentro da sala, mas fazer mais esse extraclasse.   

EA1: Mas no meu caso, eu tive um trabalho de muitas pessoas, era um 
trabalho diferenciado, uma filmagem. Mas o trabalho acaba sendo ruim por 
que nem todos tem interesse. 

Pesquisador: Então, o que você acha das coisas que o professor trouxe que 
foram boas ou não para seu aprendizado? 

EA1: Foi igual elas falaram, formas variadas. Um trabalho que foi muito bom 
foi o da pizza, mas tem que ver até onde vai o trabalho para não ficar inviável.  

EA2: Tem que trazer um trabalho que tem relação com o que a gente 
trabalhou na teoria, para mostrar como isso funciona na vida, no dia a dia, 
que mostra para a gente onde isso se aplica.  

Percebe-se que as TICs podem ser as responsáveis pela diversificação das 

atividades escolares, trazendo uma proposta nova, que agrega uma nova forma de 

trabalhar os conteúdos escolares, de ampliar a visão do aluno de forma desafiadora. 

Os alunos percebem estas mudanças e as apreciam. No entendimento dos 

estudantes, a tecnologia, representada pelas múltiplas funções do celular, têm um 

espaço especial, sobretudo, por sua naturalidade cotidiana. 

Pesquisador: Então vamos pensar agora nessas metodologias e tudo mais, 

e vamos pensar também em tecnologia. Já ouviram ou não, falar de 

Tecnologias da Informação e Comunicação ou de aprendizagem móvel? 

EA 2, 3 e 4: Sim.   

EA2: Usar a internet a nosso favor. 

EA3: O celular para pesquisa.  

EA4:  E é muito bom, as vezes o aluno não conseguiu entender da maneira 

que o professor explicou, ler uma coisa diferente, ver um vídeo de outra 

pessoa explicando ajuda.  Então isso ajuda bastante.  

75,35% dos estudantes afirmam ter feito o uso do celular sem autorização. As 

justificativas para tal ato são de que: 

QA8 “Porque fico curiosa para saber o que recebi nas redes sociais”. 

QA30 “Quando o professor conversa assuntos que não são da aula eu pego 
o celular vou jogar”. 

Sobre o uso do celular e outros dispositivos por jovens, podemos entender 

que é impossível desviar-se, e os professores precisam ater-se a isso buscando 

visualizar as potencialidades e utilizá-las a favor de suas práticas pedagógicas. O 

professor pode criar situações pedagógicas (BOTTENTUIT JUNIOR, 2012). Diante da 

constatação de que o celular não deixará de existir no ambiente escolar, alguns 

professores já buscam inseri-lo no contexto de suas atividades pedagógicas, fazendo 

uso segundo relato dos estudantes, para pesquisas, traduções, calculadora, 
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atividades com música. Ao questionar se já ocorreu autorização por parte do professor 

para uso do celular, 89,44% disseram se lembrar de situação de permissão.  

QA11 “Foi uma aula diferente e legal, mas alguma maioria dos alunos 
desviaram da aula pra fazerem outras coisas no celular e não deu muito 
certo”;  

QA38 “Foi bem prático que procurar algo nos livros (cujo são ultrapassados 
e confusos)”.  

EA3: Eu acho que a internet bem usada seria ótima. Seria um complemento 
do livro didático, para uma coisa que não tem no livro. Eu acho que o livro 
não pode ser substituído, mas com a internet complementando seria ótimo.  

Mais uma vez a noção de que o celular pode substituir os livros, o “diferente”, 

que aparentemente traz um frescor às aulas. A noção de substituição expressa na fala 

de alguns estudantes foi bastante comentada com a chegada dos tablets e toda a 

expressão da mobilidade dos dispositivos semelhantes. Segundo Brentano (2011) 

várias escolas e universidades já adotam dispositivos móveis e substituem os 

“ultrapassados” livro e apostilas impressos por versões digitais. Ainda é possível 

perceber que a ideia da substituição existe, entretanto, com menor intensidade. Do 

ponto de vista pedagógico, toda a interatividade apresentada pelos dispositivos 

móveis pode ser bem-vinda, além disso, há outras vantagens como a consciência 

ecológica, praticidade e barateamento da informação (BOTTENTUIT JUNIOR, 2012).  

Esses aparelhos não substituirão os livros de fato, não em um futuro próximo, 

mas podem trazer uma nova forma de relacionar os conteúdos escolares, ou ainda, 

uma nova forma de apresentá-los. Por eles pode-se navegar na Internet, consultar 

diversas enciclopédias, serviços de áudio e vídeo, e uma infinidade de recursos a 

depender da sua necessidade. Toda essa multiplicidade de formatos chama a atenção 

de todos. O que é necessário fazer, é compreender que o livro possuirá seu espaço, 

e nada impede que eles coexistam.  

Para o estudante, o celular é algo que precisa ser utilizado na escola, pois ao 

serem questionados sobre a possibilidade ou não de se aprender com o celular, 

91,55% acreditam ser possível. É claro que muitos admitem querer a liberação total, 

opinião essa acrítica, pois muitos ao defenderem ressaltam a necessidade de objetivo 

no uso. Durante a entrevista, a forma como se faz uso do celular em sala de aula 

também foi bem discutida pelos entrevistados.  

QA99 “Se o aluno utilizar para facilitar ou aprimorar os seus estudos será 
bem, mas se for um aluno desinteressado dos conteúdos propostos pelo 
professor será inútil”. 
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QA95 “Mais acesso a conceitos e definições, uma estrutura maior de 
aprendizado, porém não seria seguro o uso sempre (entrar em redes sociais, 
etc.)”.  

QA138 “Como tudo evolui com a tecnologia, os estudos deveriam evoluir, o 
método de estudo com celular iria ser bem adaptado porque apesar de ter 
problemas o celular é uma ótima ferramenta de pesquisa”.  

Pesquisador: Usando o celular é possível ou não aprender? Usando as 
redes sociais, Facebook, WhatsApp principalmente, é possível ou não 
aprender?  

EA5: É possível sim, vai demorar um pouco para que o aluno consiga se 
focar. Vai ser um processo mais demorado de início. Não se vai se desligar 
tão facilmente dos fatores de distração).  

EA2: O aluno precisa aproveitar a aula, que a aula e para ele, que ele precisa 
do conhecimento para o futuro... para o vestibular.  

As falas manifestam as possibilidades, como a pesquisa, e a renovação ou 

atualização dos métodos de ensino, passando-nos a sensação de que o ensino é 

arcaico. Embora concordem, não deixam de ressaltar possíveis riscos pela exposição 

em redes sociais e o desinteresse do aluno como limitantes da melhoria do 

aprendizado com o celular  

QA83 “(Seria possível) mas nós jovens não temos responsabilidade para 
isso”. 

QA121 “Pois no meu ponto de vista na maioria das vezes nós copiamos da 
internet e não aprendemos tiramos cópia da internet”. 

EA5: Quanto ao celular na sala de aula, eu tenho visto aqui que alguns alunos 
sabem utilizar e quando o professor está a falar e o aluno tem uma dúvida, 
ele pesquisa rapidinho e mostra para o professor sem problemas. Tem um 
bom uso, mas o problema são aquelas pessoas menos interessadas, que 
sentam no fundo, e que deveriam vir para frente. Então, quando o celular e 
liberado, deveriam sentar em duplas para tentar obrigá-las a se esforçar. 

Para os contrários acima, há duas vertentes apontadas. A primeira refere-se 

à postura dos estudantes, uma ausência de responsabilidade e compromisso de 

realizar as tarefas propostas sem desviar a atenção para outros pontos. A segunda, 

refere-se ao trabalho do professor, pois para que utilizar o celular se for para fazer 

cópia? O uso acrítico de tecnologia não revoluciona nada, apenas troca elementos, o 

livro pelo celular por exemplo. Para se evitar os dois entendimentos é preciso que haja 

uma boa formação do professor para que ele possa atuar em sala de aula a fim de 

auxiliar o aluno a desenvolver o entendimento crítico sobre o uso da tecnologia. 

Bévort e Belloni (2009) destacam a importância da mídia-educação, que é 

essencial ser pensada, já que é parte do processo de socialização das novas 

gerações. Pode-se compreender a mídia educação como pressupostos a fim de 

educar para o consumo crítico da informação e bom uso das TICs em todos os setores 
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da sociedade. Essa educação esbarra em diversos problemas, sobretudo na formação 

inicial e continuada a fim de preparar o professor para trabalhar as mídias e 

desenvolver esta perspectiva crítica nos alunos. É papel da escola educar os alunos 

para uma apropriação crítica e criativa das TICs, num processo ativo, que pode ser 

criado e movimentado pelos próprios jovens. Essa formação pode amenizar as 

situações descritas aqui, nas quais, o aluno ao perceber sua importância no que é 

proposto, passa a agir de maneira mais responsável e crítica diante do que é 

produzido na rede social. Aos poucos, percebeu-se a redução destes problemas e o 

maior engajamento nas questões referentes ao trabalho e o interesse em produzir 

algo bom.  

Ao serem questionados sobre o que mudaria com a inserção do celular nas 

atividades escolares, os favoráveis dizem que:  

QA9 “Acho que ficaria mais fácil para fazer as atividades, porém alguns não 
focariam em estudar e sim mexer em redes sociais que não convém mexer”. 

QA23 “A qualificação dos alunos o desempenho (melhoraria) e os alunos 
teriam mais gosto para o estudo”. 

QA37 “Seria mais fácil usar o celular do que xerox”. 

QA29 “Não mudaria, melhoraria, eu tenho o controle de pegar meu celular 
para estudo, mas as consequências seria um ou outro não estudaria iria 
mexer o tempo todo, mas acho isso seria problema da pessoa”. 

QA127 “Se fosse restrito o uso do celular ajudaria, se fosse autorizado a 
utilização por todos os alunos, fica impossível o controle do conteúdo 
pesquisado, que ao final diminuiria a qualidade da aula”. 

Percebe-se nas falas o celular como um facilitador nas atividades diárias na 

concepção dos estudantes, algo que pode vir a ajudá-los a melhorar o desempenho, 

até mesmo na redução do consumo de material xerocopiado. Mas ficam claras as 

preocupações com a distração que o celular pode causar e mais uma vez a relevância 

do papel do professor como mediador.  

Para Mori (2004) o professor se apropria das inovações tecnológicas criando 

situações de aprendizagem, e não o contrário como se pensa. Não é a tecnologia 

responsável por criar situações de aprendizagem e nem por determinar a qualidade 

destas mediações. O que de fato é responsável por esta boa mediação são a boa 

formação, a intencionalidade do professor, o currículo e a motivação do aluno. Quando 

o professor integra boas estratégias de ensino, metodologias e criatividade ao domínio 

técnico, o professor consegue orientar a construção de conhecimento tendo a 

tecnologia como meio para tal construção. O professor se apropria das TICs, estimula 
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seus alunos por meio delas, desafia-os, desenvolve sua aula com auxílio das TICs, 

para que os estudantes possam construir seu conhecimento. Os recursos 

tecnológicos pedagógicos são grandes aliados do professor para potencializar essa 

mediação. 

Para os contrários ao uso, a sinceridade reforça as preocupações do 

professor ao propor este tipo de atividade e como organizá-la de modo que todos 

colaborem e produzam conhecimento com o mínimo de distração, 

QA40 “Sinceramente daria problema porque todo mundo ia mexer a não ia 
fazer o que tava sendo pedido. Por exemplo eu, ia entrar no WhatsApp”.  

Ao serem indagados durante a entrevista sobre o uso das redes sociais, os 

alunos são enfáticos ao confirmarem as possibilidades favoráveis ao uso. 

Pesquisador: E relacionada às redes sociais? A gente trabalhou com 
Facebook e WhatsApp. Vocês acham que é ou não possível aprender e 
ensinar? Ou usar ou não em alguma coisa relacionada as atividades da 
escola? 

EA2: Dá e a gente já usa. Os grupos que cada professor cria... eu tenho 
acesso a vários professores da escola em instantes. Se eu estou fazendo 
uma tarefa e tenho uma dúvida, por que esperar chegar na sala de aula se 
eu posso mandar uma mensagem e perguntar? Se ele (professor) estiver 
disponível ele tira minha dúvida, isso é uma ajuda. Criou os grupos do 
WhatsApp para tratar disso, obviamente algumas pessoas não seguem essas 
regras, de compartilhar conteúdos que não sejam da matéria (a aluna faz 
menção a EA4, que compartilhou material indevido). Existe esse 
probleminha, mas ajuda bastante, principalmente o WhatsApp me ajuda 
muito.  

EA4: Ou até mesmo quando esqueço o dia (de entrega) do trabalho mesmo.  

EA3: Seria uma economia de tempo.  

Sobre as atividades no grupo os participantes que advogam favoráveis 

entendem que:  

QA32 “Sim para a compartibilidade de conteúdo ou de coisas não 
necessárias”. 

QA101 “Gosto muito é muito prático, tem o grupo da sala”.  

QA89 “Sim, porque o professor manda atividades e tira dúvidas por esse 
aplicativo na minha opinião é muito satisfatório”.  

QA116 “Sim pois facilita muito, sendo que enquanto estou em casa a estudar 
posso tirar qualquer dúvida com o professor sem ter que esperar 3 ou 4 dias 
para ter aula e aí ficar esclarecida”.  

QA124“Sim, pois é possível discutir sobre estudos em grupos através do 
WhatsApp”.  

As falas dos participantes vão ao encontro das discussões dos parágrafos 

anteriores, como a aproximação do professor e aluno e a resolução de dúvidas, a 
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praticidade e possibilidade de compartilhar informações com os colegas. Para os 

contrários, as atividades no grupo podem:  

QA95 “(ser) meio termo. Não tem o “impacto” esperado”;  

QA19 “Não, dá muita treta no grupo (participantes são) infantil”;  

QA28 “Na sala de aula não, e em casa só se for algo mais urgente pois o uso 
do WhatsApp com frequência pode nos distrair e fazer com que esquecemos 
de estudar”;  

QA91 “Nenhuma, que coisa mais sem noção ficar passando tarefa no 
WhatsApp, passe na sala de aula, WhatsApp não é um a extensão da sala 
de aula”;  

QA120 “Não porque eu não tenho, não me sinto bem é... sou diferente.  

Temos aqueles que não se motivam apenas por ter um grupo de uma rede 

social dos colegas de classe, a ressalva sobre a maturidade dos participantes, o 

desgosto pelo uso do aplicativo como trabalho, pois a primeira concepção tida pelas 

pessoas é que a aplicação foi criada para o lazer e por fim, a exclusão daqueles que 

não possuem.  

Para Piaget (1973) é na vida social que se encontra um dos fatores para a 

produção de conhecimento, e pelas falas, nota-se a individualidade tanto falada pelo 

autor. O indivíduo precisa sentir a necessidade ou despertar em si o interesse em 

compartilhar, em socializar o conhecimento que ele possui com os demais e aprender 

com eles. Dentro das relações sociais, percebe-se que não haverá o resultado se não 

houver o comprometimento de ambos. Tudo pode ser levado em consideração, pois 

há uma herança histórica no modo como o ser humano aprende, um patrimônio 

cultural. Piaget ainda destaca a maturação nervosa do indivíduo, o modo como a 

criança se desenvolve, pois, as aquisições intelectuais precisam de certa maturação 

orgânica e interações coletivas para serem bem-sucedidas. Por meio das 

transmissões sociais e educativas é possível ter um estudante com o entendimento 

da importância de compartilhar, cooperar, de interagir, para elevar suas funções 

mentais e na coletividade aprender. 

Por mais que alguns olhares céticos possam ser percebidos nas falas dos 

alunos, eles durante a aplicação demonstraram interesse nas atividades. Nenhum 

outro professor havia trabalhado tantas atividades, com toda esta profundidade 

pedagógica como neste momento, e isto gera reações diversas, mas o saldo é 

positivo. Positivo, pois, nas falas aqui apresentadas, percebe-se que eles reconhecem 
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as melhorias necessárias e parecem estar dispostos a modificar-se em favor do seu 

aprendizado. 

Pensando nos objetivos de aprendizagem apresentados na introdução, 

entende-se que os alunos reconheceram a importância de buscar por conta própria a 

informação e ter cuidado com esta fonte. Contextualizar as informações apresentadas 

em sala de aula e partilhar com os colegas as informações encontradas, questionar 

sobre a veracidade e apresentar seu entendimento sobre o discutido.  

Os conteúdos trabalhados, dentro da visão do letramento científico, 

favoreceram o entendimento da aplicação prática e compreensão do uso dos 

conceitos trabalhados na Biologia. O celular fornece contato com o mundo da ciência, 

com as informações, o modo como a ciência trabalha, visitar aplicações práticas dos 

conceitos, e quando possível do cotidiano, que estão disponíveis em milhares de 

páginas possíveis de acessar a qualquer momento.  

As aulas de Biologia são fonte de questionamentos e curiosidades para os 

estudantes. Principalmente se instigados pelo professor, um assunto pode puxar 

diversos outros, e com o celular em mãos, professor e alunos podem conferir 

informações, apresentar dados novos, compartilhar e gerar conteúdo durante uma 

aula. Desta forma, o celular e suas ferramentas, permitem que o aluno vivencie a 

ciência, acompanhando sítios especializados no assunto por exemplo, de modo que 

as curiosidades levantadas em aula sejam sanadas instantaneamente, e partindo 

deste ponto, novas ideias podem ser divulgadas e partilhadas ou criadas pelos 

estudantes.  

Um elemento que pode ser bastante explorado pelo professor na produção de 

conhecimento é a construção conjunta, que apenas ocorre pela colaboração e que 

claramente pode acontecer em ambientes virtuais. Essa construção em grupos de 

compartilhamento no WhatsApp não despreza a individualidade dos participantes, e 

com o estímulo do professor, pode motivar a participação do estudante, em um nível 

de igualdade com aqueles que participam.  

Ainda se reafirma a questão da reversibilidade das operações mentais, que 

dentro dos aplicativos ou utilizando o celular, podem acontecer de forma mais rápida 

e natural, já que os estudantes são familiarizados com estes. Nesses ambientes os 

desequilíbrios serão rapidamente assimilados e os objetos poderão ser 
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experimentados, mesmo que virtualmente, de diversas formas, fortalecendo as 

operações mentais, uma vez que, quando levados a ambientes de cooperação, 

aumentam a qualidade do conhecimento produzido socialmente. 

Toda esta forma de aprendizado é viabilizada pela ubiquidade. Por meio do 

desenvolvimento dos dispositivos móveis e das interfaces, possibilitou a qualquer 

indivíduo romper o espaço-tempo, estando conectado a várias localidades e em 

qualquer tempo. A viabilização crescente permite a aprendizagem móvel seu caráter 

fundamental, de aprender fora de um espaço formal, e otimizando o tempo, tão 

escasso atualmente. Para o ensino e aprendizagem, essas características podem ser 

utilizadas, como visto, além da difusão de informação, mas também na produção e 

discussão de conteúdo (SANTOS; WEBER, 2013; SANTAELLA, 2010; BARBOSA et 

al, 2008). 

A ubiquidade coloca os sujeitos em posição de responsável pelo objetivo de 

seu uso das ferramentas móveis e sua conexão no meio virtual. Quando tais 

características são pensadas na educação, percebe-se que elas podem se aliar às 

ideias de Piaget na construção do conhecimento. De tal forma, na aprendizagem, o 

estudante deve se mobilizar dentro deste espaço-tempo em busca das informações e 

transformação delas em conhecimento, e no ensino, o professor atua como mediador, 

trazendo ambientes, contextos, buscando situações favorecedoras da aprendizagem. 

A ubiquidade é naturalizada, mesmo modificando os instrumentos dos quais 

ela se utiliza, mesmo com as atualizações dos sistemas, a geração nativa digital 

também acompanha estas mudanças com facilidade. Para a educação, toda esta 

facilidade pode ser aproveitada para inserir novas formas de aprender, novas formas 

de se relacionar com o mundo, e ainda desenvolver o senso crítico do sujeito, frente 

a desafios como a distribuição de notícias falsas, ciberbullying e outros problemas. 

Além de ser de fácil uso, também é de fácil acesso, pelo barateamento de aparelhos 

celulares e planos de dados nas operadoras de telefonia, por exemplo, o que torna a 

popularização mais um motivo para o aproveitamento em sala de aula ou fora dela. 

A mediação das atividades cotidianas dos jovens pelas TICs tem as 

características de convergência dos dispositivos, do uso para a aprendizagem e para 

o entretenimento (GONZÁLEZ-PATIÑO, 2011), o que caracteriza aqui as atividades 

pedagógicas mediadas executadas e seus resultados pertinentes. Atividades 

mediadas devem ser envolventes, promoverem a participação e o amadurecimento 
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intelectual, a aquisição de novos conceitos e desenvolvimento do sujeito. A mediação 

é complexa, pois leva em consideração as características do professor, seus saberes 

e metodologias, a escola e suas proposições formativas, a afetividade, (MORI, 2004). 

Como Martin-Barbero e Barcelos (2000) descrevem a mediação, todos estes 

elementos entre os estímulos e resultados, que em questão das atividades aqui 

propostas tratam-se de todos os objetivos e conceitos trabalhados nos conteúdos 

escolares, nas concepções do professor e nas características individuais dos 

estudantes que se interagem por meio da cooperação. Estamos imersos e 

participando ativamente do mundo tecnológico e, para tal entendimento, é necessário 

saber quais as práticas que serão aplicadas nessa realidade, mediar este espaço 

entre estímulo e resultado, para então, minimizar os efeitos de alienação causados 

pela tecnologia, ou mesmo escravos de um empoderamento vazio. Para a escola e o 

professor, a mediação deve ser pensada para guiar novas construções históricas e 

críticas, o que permitirá a inserção humana e crítica das TICs (MARTINS; CASTRO, 

2011). 

4.2.4 Alguns percalços pedagógicos 

Diante dos resultados satisfatórios apresentados anteriormente, alguns 

obstáculos foram detectados durante o procedimento e utilizados para a criação desta 

categoria, como visto no fluxograma 4. Muitos deles podem ser temores do professor 

no momento de optar por trabalhar com alguma dinâmica aqui trabalhada. Entretanto, 

as dificuldades são muito particulares, e que podem ser solucionadas com o empenho 

do professor, afinal, atividades simples, como transcrever um texto na lousa também 

geram uma série de situações que podem atrapalhar o bom andamento da aula e nem 

por isso os professores se abstiveram de usá-la. 
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Fluxograma 4 - Situações observadas que foram desafiadoras quanto ao uso das 

TICs na escola. 

 

Fonte: autor. 

As dificuldades foram encontradas e transpostas ao longo das atividades. Tais 

dificuldades podem causar desânimo para o professor, mas que devem ser 

percebidas como elementos (re)construtores das práticas pedagógicas, de 

importância formativa para o professor. Por meio de sua experiência o professor 

consegue criar mais situações pedagógicas que favoreçam o aprendizado, consegue 

se planejar e melhor conduzir sua atividade. Por isso, é importante entender os 

desafios aqui apresentados como mais um elemento que favorece a atuação do 

professor, e não só em sua atuação, mas também na sua identidade profissional, na 

maneira como o professor se identifica diante de diversos elementos formadores, 

como aspectos políticos, a sua formação inicial, valores, conhecimentos específicos e 

a própria tecnologia que se faz presente (MARCELO GARCÍA, 2009). 

Quanto à criação dos grupos, em uma sala o pedido não foi prontamente 

atendido, o que houve foi uma resistência à criação. Esta resistência foi motivada, 

segundo fala dos estudantes, por já existir um grupo da sala, e criando mais um com 

os mesmos era desnecessário. Foi preciso que o professor argumentasse que os 
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objetivos do grupo eram diferentes. O que eles já possuíam tinha o intuito de interação 

para descontração deles, e que ficaria inviável manter relações de trabalho desta 

forma. O pedido foi atendido duas semanas após, com muita insistência e explicação 

dos motivos para a criação do grupo e possíveis vantagens que eles poderiam obter. 

Sobre a administração dos grupos, um administrador de um grupo removeu o 

professor por alguns instantes e depois o adicionou novamente. Segundo o autor da 

remoção, era para o professor refletir sobre sua ação quanto a uma bonificação de 

atividade anterior, como um castigo. O professor precisou remover este estudante e 

adicioná-lo, tirando sua atribuição de “ADM” como dito pelos participantes. A situação 

gerou um pouco de revolta, pois o removido reivindicou os direitos pelo grupo, quase 

como propriedade do mesmo, e alguns participantes acharam desnecessário a atitude 

do professor. Observe na figura 16 um trecho da conversa que ressalta este momento. 

Figura 16 - Trecho de diálogo em grupo no aplicativo WhatsApp. Os nomes foram 

substituídos pelo número final de seus números de celulares, não permitindo 

identificação. A numeração 3401 refere-se ao professor. 

 

Fonte: autor. 

Para alguns participantes a atitude foi um erro, tratado como “criancice”. 

Morales (2001) diz que a falta de posicionamento do professor também é uma forma 

de aprendizado, e que pode inclusive, gerar um descontentamento entre os alunos e 

desmotivá-los durante o trabalho e, portanto, a atitude ao ser avaliada pelo professor, 
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foi necessária, para que tal desmotivação não ocorresse. No primeiro momento, 

tratava-se de um desrespeito ao professor e em segundo, era necessário coibir este 

comportamento para que os alunos compreendessem que existiam regras de boa 

convivência e que elas seriam cumpridas. Após o ocorrido, o participante “6338” 

comportou-se de modo inadequado, precisando ser removido. Os demais grupos 

permaneceram com administração compartilhada entre o professor e outros alunos, e 

não apresentaram nenhum problema quanto a isso.  

Uma das alunas entrevistadas também foi removida de seu grupo por 

compartilhar imagens indevidas e fazer chacota com um professor de outra disciplina. 

Ao ser questionada a respeito, ela aponta uma situação em que a ausência no grupo 

lhe causou perda de benefícios, como forma de exemplificar como a ferramenta 

deixou de lhe prestar serviço, e lhe prejudicou. 

Pesquisador: Você teve uma situação no grupo (a aluna 4 foi retirada do 
grupo de WhatsApp por publicar material indevido que ofendia um professor 
e imagens com bebida alcoólica, o aluno 3 também foi envolvido), o que você 
aprende disso? 

EA4: Eu estava no grupo e por causa daquilo eu sai do grupo, a D. (colega 
de classe e amiga) depois me falou, por acaso, que não teria aula segunda-
feira. Eu ia vir na escola e por eu não estar no grupo eu não fui avisada e isso 
me prejudicou (a direção utilizou o grupo para avisar que não haveria aula).  

Em apenas duas situações dois alunos precisaram ser removidos por 

insistência em enviar as mensagens e pelo incomodo causado por elas. Observe na 

figura 17.  
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Figura 17 - Diálogo em que é possível perceber o desconforto por mensagens de 

correntes ou indevidas. Na primeira coluna temos o aluno 6439. Na segunda, o 

aluno 2387. A numeração 3401 refere-se ao professor. 

Fonte: autor.  

Na primeira coluna, o aluno 6439 faz alusão a morte de alguém próximo a ele 

para “trollar”, fazer de humor como os colegas, atitude que não foi bem recebida. Na 

segunda coluna, o aluno 2387 repassa uma corrente de compartilhamento. Entende-

se por correntes, textos ou imagens de assuntos diversos que é pedido que se 

compartilhem a troca de algum benefício espiritual, imaginário ou de sorte. Por 

envolver o tema “mãe”, a mensagem foi recebida com maior ira pelos colegas, que 

proferiram frases de baixo calão. A situação foi contida após a retirada do aluno do 

grupo. 

Nesta pesquisa, oito alunos precisaram ser removidos. As motivações sempre 

foram o uso indevido da ferramenta ao compartilhar conteúdo inapropriado, 

tratamento descortês ou descumprimento de regras. As remoções aconteceram em 

sua maioria no início, e foram necessárias no sentido de moldar a consciência dos 

alunos sobre o propósito real do grupo. Como também observado por Bouhnik e 

Deshen (2014), a remoção de alunos devido a situações em que regras são infringidas 

é necessária, e deve acontecer sem temor por parte do professor. A remoção deve 
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ser entendida como um momento de formação do aluno, deve ser aplicada sempre 

que necessário, e como o resultado observado nesta pesquisa, favorece o 

entendimento do aluno sobre como a ferramenta será utilizada. 

Ainda sobre compartilhamentos indevidos, uma situação apenas foi 

observada o compartilhamento de cunho pornográfico. A referida imagem continha 

uma mulher de roupas íntimas e uma questão relacionada às práticas sexuais. De 

imediato o aluno que a postou pediu desculpas, dizendo ter enviado ao grupo errado. 

Sobre a veracidade de seus argumentos, acredita-se que o mesmo não o fez de forma 

intencional, pois não é o perfil dele. 

Nem sempre os alunos interagiram de modo benéfico nos grupos. Algumas 

vezes houveram insultos diretos e indiretos a colegas. Todas estas situações, 

entretanto, não tiveram início de fato no aplicativo. Os participantes que de alguma 

forma se agrediram dentro do aplicativo já tinham algum tipo de discórdia ou desafeto 

fora do virtual. Em algumas situações foi necessário intervir para amenizar as 

situações. Cita-se aqui, uma discussão motivada pelo apelo de uma participante 

acerca do retorno das aulas o quanto antes, devido à greve dos professores. A 

estudante relatou que era direito de ela estudar, mas em seguida foi bombardeada de 

frases comentando que sua postura era incoerente a sua fala, já que a mesma tinha 

o hábito de dormir ou fazer alguma outra coisa que não estudar. A situação gerou uma 

discussão com tons de ameaça, o que só finalizou com a remoção de alguns alunos. 

Nesta situação, a diretora da escola interviu no grupo, na tentativa de amenizar a 

discussão, que claramente tomou um caminho de ofensas pessoais.  

Estas situações de discussão levam a uma enxurrada de mensagens, que 

certamente incomodam os participantes. Pode ser percebido três momentos em que 

o alto fluxo se deu por assuntos não pertinentes ao proposto. O descrito no parágrafo 

anterior, outra discussão pessoal motivada apenas pela inimizade entre colegas e 

outro com participação do professor, que em questão, foi incapaz de se conter diante 

de provocações inicialmente de cunho político. De quem era a razão nas discussões 

não é o foco, mas relatar que isso pode acontecer, e caso não seja amenizado ou 

bloqueado de imediato, pode tornar-se corriqueiro e intervir na harmonia do grupo. 

Cada uma destas situações aconteceu em grupos diferentes. 

A figura 18 traz um fragmento de conversa na qual duas alunas (6641 e 3166) 

discutem por motivo banal. A discussão ocorre porque elas não se davam bem no 
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ambiente externo ao aplicativo, e uma pergunta simples sobre um trabalho levou à 

troca de frases entre elas e outros colegas.  

Figura 18 - Fragmento de conversa que destaca uma discussão entre os alunos 

3166 e 4461, motivada por fatores externos. 

 

Fonte: autor. 

Em um dos grupos as discussões tinham, às vezes, cunho jocoso. Os 

participantes geravam uma discussão, se insultavam, mas claramente era percebido 

que eles já tinham esse tipo de comportamento fora da rede. De modo algum se quer 

aqui permitir ou justificar a aceitação de qualquer forma de insulto, mas sim ressaltar 

que os participantes levaram para o ambiente do aplicativo as características que eles 

possuíam anteriormente em suas relações. 

Muitas vezes, as relações criadas em sala de aula se ampliaram nos grupos. 

Uma das turmas, a mesma que apresentou dificuldades desde a criação do grupo, 

manteve uma postura provocativa constante, seja entre os alunos participantes ou 

para com o professor. Neste grupo um participante foi removido por postar frases 

provocativas ao professor e colegas, com claro intuito de testar a autoridade do 

professor. Neste grupo era constante frases que desmereciam o trabalho da escola 

ou de colegas, inclusive de cunho pessoal. Algo que chama a atenção é que esta 

turma apresenta o menor rendimento da escola, e as provocações partem dos alunos 
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com menor rendimento escolar. O importante nesta constatação e frisar que, as 

relações se fortalecem nas redes sociais, como foi percebido, sejam de maneira 

positiva ou não. 

As figuras 19 e 20 apresentam exemplo de dois momentos citados nos 

parágrafos anteriores. Na primeira turma, uma discussão levada num tom de 

brincadeira entre amigos, provocando ciúme em uma colega. A discussão foi levada 

com brincadeira, mas pode causar desconforto pelo excesso de mensagens, ou se 

permanente, levar à discussões graves. Na segunda turma, o aluno 1887 é um 

exemplo de aluno provocador, que legitima o compartilhamento de uma imagem 

indevida por outro colega. Durante a breve discussão ele buscou provocar o professor 

a todo instante. 

Figura 19 - Captura de tela contendo trechos de discussões entre os alunos. 

 

Fonte: autor. 
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Figura 20 - Captura de tela contendo trechos de discussões entre os alunos. 

 

Fonte: autor. 

Os grupos não conseguiram amenizar a timidez de alguns alunos, nem tão 

pouco o ímpeto daqueles que apenas se satisfazem se obtiverem a resposta apenas 

do professor. Diversas foram as mensagens em conversa privada, muitas sobre o 

mesmo tema, que seria facilmente resolvida se o primeiro aluno tivesse feito a 

pergunta no grupo. Isso de fato é um incômodo, que dificilmente será resolvido, pois 

caso o professor opte por não responder as dúvidas em conversa privada, estes 

alunos preferirão ficar sem resposta as suas dúvidas, como relatado por alguns 

estudantes.  

Kaieski et al. (2015) ressalta que alguns alunos não se sentem confortáveis 

em expor suas dúvidas em meios virtuais. Para quebrar esta situação, é 

imprescindível o estímulo por parte do professor, que aos poucos vai inserindo o aluno 

nesta realidade e mostrando confiança. Aos poucos os alunos passaram a interagir 

com naturalidade e maior frequência.  

Apenas uma vez foi observado uma mensagem de dúvida sobre alguma 

atividade durante o final de semana e o professor não recebeu ligações, por parte dos 

alunos ou familiares para solucionar dúvidas. Conversas durante o final de semana 
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aconteceram poucas vezes, e em alguns casos, o objetivo era mostrar como estava o 

final de semana, com áudios de músicas e fotos. Alguns casos necessitaram de 

chamada de atenção pois alguns participantes postaram fotos de bebida alcoólica, 

que foram rechaçadas pelo professor, mesmo se o aluno fosse maior de idade. 

Sobre a possibilidade de contatar o professor a qualquer momento, Neri (2015) 

traz à discussão a possibilidade de sobrecarga. Muitos professores não fazem uso 

deste tipo de função por acreditarem que seriam sobrecarregados em sua atividade 

docente. Consideram também a possibilidade de serem consultados em momentos 

de folga por exemplo. Silva, Silva e Ribeiro (2012) também trazem os argumentos de 

incômodo causado pelas mensagens ou por estar disponível aos alunos durante tanto 

tempo. A sobrecarga, também observada por Lopes, da Silva e Vas (2016), pode ser 

sentida em alguns momentos, sendo também percebido a insistência dos estudantes 

em enviar dúvidas em horários indevidos, mas apenas no começo das atividades com 

o aplicativo. De fato, isso é algo considerável, pois por mais que seja vantajoso utilizar 

o WhatsApp para prolongar o tempo das atividades escolares, com o intuito de mais 

aprendizado, a perda de tempo de descanso pode ser uma consequência. 

Ao serem questionados, os entrevistados respondem concordando com a 

sobrecarga, deixando claro que ela poderia ser maior para o professor. 

Pesquisador: Vocês acham que isso de alguma forma pode sobrecarregar o 
professor ou o aluno? Pergunto isso na questão de horários, de prolongar as 
atividades. 

EA2: Isso invade o espaço pessoal em algum momento. O professor não é 
professor a todo momento, um advogado não é advogado em tempo integral. 
E ele precisa de um tempo para ele. Existem alunos que não vão ter esse 
bom senso não, perturbar meu professor meia noite para saber de algo.  

Para tanto, o exercício do bom senso se faz presente. O professor que 

mantem um bom diálogo, que também deixa claro esta situação, não terá estes 

problemas ou eles serão mínimos. Isso dependerá da relação entre o aluno e o 

professor, que se bem estruturada, não interferirá nos resultados pedagógicos, e se 

lembrarmos que hoje os alunos aprendem de modo informal, isto servirá para outras 

situações cotidianas, como no seu emprego, por exemplo.  

Vale também trazer a esta discussão que o professor deve ficar atento a sua 

postura, para que ele também não se torne impertinente ao enviar atividades fora do 

combinado, ou fiscalizar como o tempo dos alunos é gasto, ou ainda, realizar 
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cobranças sobre as atividades em momentos inoportunos. A sobrecarga das 

atividades pode ocorrer, e ela poderá não ser unilateral. 

Sobre o envio de atividades, os estudantes entrevistados apresentaram 

opiniões divergentes a respeito: 

EA3: Uma coisa que eu não concordo com o professor, assim, para mim e 
fácil porque tenho acesso à internet em qualquer lugar, mas o aluno não tem 
acesso e o professor passar um trabalho valendo muita nota e só vê depois, 
para mim prejudica na questão de passar trabalho. Trabalho devia passar na 
sala mesmo, mas a dúvida se o professor falar que está disponível, que pode 
tirar dúvida num certo, momento ajuda.   

EA2: [...] Sempre tem uma polêmica, mais eu não acho que... foi! Todas as 
atividades que foram passadas no grupo, foram passadas na sala, teve umas 
polêmicas de gente que falou que não viu.  

O professor deve estar atento ao questionamento expresso na fala de EA3, 

que ressalta as dificuldades de acesso à Internet por parte de alguns alunos. Para 

isso, o professor pode buscar soluções como, deixar uma cópia para aqueles que não 

estão conectados, organizar para que eles busquem na coordenação. O peso das 

atividades também deve ser pensado, pois uma atividade de elevada significância em 

termos de nota requer maior tempo de explicação do professor, que via aplicativo 

talvez não seja tão interessante. Vale salientar que o excesso ou o descuido com o 

prazo para concluir ou até mesmo o momento do envio da atividade pode 

comprometer o resultado. Os altos fluxos de mensagens também podem atrapalhar 

esta forma de trabalho, pois como constatado, muito alunos ignoravam as mensagens 

por achar que o conteúdo era irrelevante. Tal situação foi citada no questionário, que 

segundo o estudante, 

QA29 “(...) acho ruim ele (o professor) marcar trabalho pelo celular, por que 
conversam no grupo fica difícil ler tudo”.  

Esta situação também está ligada a falta de vontade de simplesmente revisar 

a conversa e saber sobre o assunto tratado, e por diversas vezes o professor teve que 

pedir para que o participante fizesse esta revisão das conversas. Vale fazer a ressalva 

de que o fluxo grande de mensagens pode ser sim um desmotivador de uma revisão 

de conversa no aplicativo, pois facilmente centenas de mensagens são enviadas, e 

para muitos que não fazem o acompanhamento das mensagens de modo constante, 

isso pode ser cansativo e desmotivador. 

A respeito da vídeoaula, há o episódio de maior estresse causado ao 

professor durante as atividades. Por conta do tempo, aproveitando as facilidades do 

aplicativo, o professor gravou a primeira parte de um experimento, que consistia na 
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produção de queijo Petit-Suisse, para o fabrico de iogurte. No vídeo, o professor 

explicava passo-a-passo como produzir o queijo para que os alunos levassem para a 

aula do dia seguinte. Durante a semana ele avisou com antecedência que enviaria o 

vídeo e o roteiro com a lista do que era preciso adquirir. Entretanto, das duas turmas 

que realizaram o experimento, uma, a mesma que apresentou dificuldades desde a 

criação do grupo, causou um desconforto ao professor.  

Este fato é muito relevante, pois como discutido desde o início deste trabalho, 

muito se ressalta as vantagens do uso destes aplicativos e ferramentas na educação, 

mas nem sempre os artigos retratam os possíveis desconfortos gerados. No episódio, 

grande parte dos alunos deixaram para adquirir os materiais no último instante, mais 

precisamente após o envio do vídeo. Como o vídeo foi enviado às dezoito horas do 

dia anterior à atividade, muitos se queixaram de que não fariam, pois, a atividade havia 

sido enviada de “última hora”. Todo material necessário foi enviado e explicado com 

antecedência, inclusive a explicação do motivo do vídeo ser enviado no referido 

horário, mas na tentativa de desviar a falha de organização, os estudantes culparam 

o professor. Além disso, por mais simples e didático que era o procedimento, muitos 

foram incapazes de segui-lo sem bombardear mensagens pedindo auxílio ao 

professor.  

De fato, o episódio demonstrou falhas graves na construção das capacidades 

de interpretação e abstração dos alunos, de organização em grupo, muitos 

apresentando um perfil muito individualista, e por parte de muitos, aproveitando estas 

situações para deliberadamente culpar o professor. A situação apresenta falhas de 

ambos os lados no processo, até mesmo por tratar de algo novo aos estudantes e 

professor. Há a possibilidade de repetir a situação (especificamente a vídeo aula) e 

todo o problema não se repetir. Mas são situações como estas que afastam o 

professor do uso das tecnologias, pois era para ajudar, e acabou dificultando. 

A falta de preparo ou a inexperiência do professor também pode gerar tais 

conflitos. Rosa (2010) destaca a falta de domínio, a relação quantidade de aulas e 

conteúdo e o receio em não corresponder às expectativas dos alunos, como os 

temores dos professores diante das TICs. Certamente, estar despreparado para o uso 

pode até mesmo inviabilizar os resultados a que se objetiva. Como o professor é posto 

em posição de destaque no processo de ensino e aprendizagem, o despreparo pode 

ganhar um destaque. Se o medo em se mostrar despreparado não for a causa, a 
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dificuldade de gerir os novos conflitos que por ventura podem surgir, como na situação 

da videoaula retratada anteriormente, podem ser elementos que fazem o professor 

repensar. Mas é diante deste repensar o uso que surge a oportunidade de o professor 

aprender, criar e inovar dentro de suas práticas. A visão crítica sobre o seu trabalho 

não deixa de ser necessária com as TICs, na verdade ela se torna importantíssima. 

Acompanhe fragmentos das conversas nos grupos sobre a vídeo aula nas 

figuras 21 e 22.  

Figura 21 - Diálogo referente a vídeoaula na turma a. 

 

Fonte: autor. 
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Figura 22 - Diálogo referente a vídeoaula na turma b 

 

Fonte: autor. 

Todo o fato ocorreu em virtude de problemas que estes alunos trazem de 

momentos anteriores, como a dificuldade de trabalhar em grupo, de buscar 

informação por conta própria ou de ler e interpretar ou ainda de ver e reproduzir, 

demonstrando uma profunda dependência do professor, como aquele que apresenta 

todos os caminhos e resultados da forma mais simples, e se possível, pronta. Os 

processos de equilibração ou até mesmo alguma fase do desenvolvimento (PIAGET, 

1999) pode ter apresentado falhas nas construções, que neste momento foram 

necessárias. Esta característica, fortemente observada nestas duas turmas, nos 

revela um problema, que exige do professor diversas habilidades na tentativa de 

solucioná-lo. A sensação que se tem é de que estes problemas se amplificaram por 

um tempo, logo no começo das atividades, posteriormente, eles amenizaram.  

Outra dificuldade grave foi a falta de interpretação de texto por alguns alunos. 

Diversas foram os momentos que o professor precisou explicar a atividade de forma 

minuciosa, ao ponto de causar certo desgaste no sentido de que havia falta de vontade 

por parte dos alunos em interpretar o que era pedido. Em uma conversa no privado, 

uma participante enviou um áudio pedindo ao professor que enviasse a explicação na 

forma de áudio, pois a mesma estava com preguiça e o áudio era mais fácil do que 

ler. De fato, a possibilidade de enviar áudios realmente facilita, mas esse pedido nos 

aponta a dificuldade que tais facilidades geram, como o desinteresse de ler cinco 
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linhas na conversa do aplicativo, problema que pode ter sua origem na nova forma de 

interação com o conhecimento ou ser uma ampliação de dificuldades anteriores. Vale 

destacar que este não é um problema causado pelo uso do aplicativo de fato, pois 

problemas de interpretação são notados durante as aulas pelos professores, mas são 

problemas que se destacaram no aplicativo, pois mesmo que por distração se tenha 

perdido uma parte da conversa, basta revê-la. É possível observar tais situações na 

figura 23. 

Figura 23 - Fragmentos destacando a dificuldade de interpretação de texto por parte 

dos alunos. 

 

Fonte: autor. 

Plana et al (2015) observou avanços na leitura dos estudantes com uso do 

aplicativo, diferente do encontrado neste trabalho. Nas palavras do autor, 

[...] apesar das diversas limitações, a grande maioria dos estudantes 
relataram um alto nível de satisfação e concordaram que não só tiveram a 
sua vontade de ler em Inglês aumentada, mas a experiência teve também um 
impacto positivo sobre seus hábitos de leitura, e resultou em mais 
regularidade e confiança (PLANA et al, 2015 tradução nossa 2). 

                                                             
2 […] despite the various limitations, a vast majority of the students reported a high level of satisfaction 
and agreed that not only had their willingness to read in English increased, but the experience had also 
a positive impact on their reading habits, and had resulted in more regularity and confidence (PLANA et 
al, 2015) 
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De fato, Plana et al (2015) fez uso específico para estímulo a leitura, mas é 

preciso compreender que esta é inerente a qualquer disciplina escolar. O uso de 

imagens, vídeos e áudios por muitas vezes foi mais efetivo na comunicação com os 

estudantes, o que Barreto (2010) ressalta, que há na leitura e escrita mediada pela 

Internet, a troca do livro pelo resumo, em uma justificativa à falta de tempo ou por 

desinteresse do aluno, ou ainda, podemos compreender que há uma busca por aquilo 

que seja mais fácil de ser lido. Devido também à agilidade da comunicação em chat 

ou bate papo, Rocha et. al (2001), aponta que uma nova forma de se escrever surgiu, 

na qual Gomes e Correa (2009) a caracterizaram como escrita teclada, mais 

interessada em transmitir a informação, com agilidade, ignorando elementos da 

escrita padrão. Com isso, muito foi discutido, por leigos ou veículos midiáticos, em 

como essa forma de escrever poderia ser prejudicial. Pode-se inferir que, a demasiada 

agilidade produziu uma dificuldade de ler e interpretar textos maiores e mais 

complexos, ou até mesmo o desinteresse. 

Outro elemento importante a se observar, diz respeito às condutas dos alunos 

dentro do aplicativo WhatsApp, seja para com o professor ou para com os colegas 

participantes. Algumas vezes notou-se que o modo como os participantes atuavam no 

aplicativo, era o mesmo comportamento, porém amplificado. 

EA6: [...], todo mundo fez e os que não fez e saiu porque fez o que não devia 
ou mandaram, e também né, alguns que chamaram o senhor no privado isso 
é de ruim né? [...].  

Pesquisador: Você acha que esses problemas são da postura dos seus 
colegas como seres humanos mesmo ou a rede social os motivou a fazerem 
isso?  

EA6: Na sala de aula, assim, a mesma coisa que eles é no WhatsApp eles é 
na sala de aula. 

A fala do entrevistado leva à reflexão sobre as condutas em redes sociais, que 

muitas vezes ocorrem por causa do anonimato. Aqui, não há sujeito oculto, mas 

indivíduos que são exatamente os mesmos que no ambiente de sala de aula. Desde 

o início das comunidades virtuais dois elementos se destacam nestas comunicações, 

a comunicação horizontal e a liberdade de expressão. Não existem níveis hierárquicos 

nas comunicações dentro das comunidades virtuais, os indivíduos encontram-se ali 

ocupando o mesmo espaço de prestígio que os demais, além de poderem contornar 

todo o tipo de censura e expor suas opiniões sobre qualquer assunto (CASTELLS, 

2003). Estas duas características infelizmente são também utilizadas em situações 

ruins, como o ciberbullying e outras formas de agressão gratuita. Percebe-se um 
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empoderamento às avessas dos indivíduos, que não foi compreendido ou melhor 

orientado, gerando esse tipo de situação. 

O professor no dia da atividade com o QR code, citada anteriormente, 

recebeu, à noite, uma ligação de um namorado, pedindo explicações sobre a atividade 

e usando um tom de ameaça pedindo que o professor não fizesse mais este tipo de 

atividade. De imediato, a situação assustou, e jamais se esperava uma ligação 

anônima. O caso foi reportado no dia seguinte a coordenação, que de modo muito 

discreto descobriu de quem era o namorado e a situação se resolveu. Infelizmente, 

este tipo de situação pode ocorrer, ao se ter o número particular em um grupo, abre 

precedentes para receber uma ligação.  

É claro, que ligações na forma de ameaça configuram situações graves e 

devem ser conduzidas à esfera jurídica. Este foi o único infortúnio do tipo durante todo 

o trabalho. Durante todas as atividades, somente a atividade com o QR code gerou o 

incômodo da ligação indevida. Como dito anteriormente, os pais e responsáveis não 

tiveram objeções quanto ao uso dos grupos ou do celular em algum momento das 

atividades escolares. Mas os parceiros afetivos (cônjuges, namorados e namoradas) 

causaram problemas no início. Silva, Silva e Ribeiro (2012) enfatizam que os 

professores possuem o receio de receber ligações indevidas, o que pode acontecer, 

como retratado aqui. Este é um efeito colateral, que pode ser causado pela falta de 

diálogo entre as partes. Na questão, a falta de diálogo não foi entre o aluno e 

professor, e sim entre a estudante e seu namorado, ao não dialogarem sobre o que 

era o trabalho e seu objetivo. Enfatizar as regras de boa convivência e criar uma 

compreensão de bom senso nas ações cotidianas pode impedir que tais situações 

ocorram. 

Verza e Wagner (2008) apontam que pais e escola não sabem muitas vezes 

como agir ante às mudanças que o celular proporciona. Este espaço, permite o 

desenvolvimento do jovem, sua expressão cultural. Para os pais, mais um instrumento 

de controle, com a escola, buscado novas aplicações. Dutra (2014), diz que o uso do 

celular pelos jovens serve para justificar sua posição social, suas preferências, e que 

para a escola, tem sido meio de distração e até fracasso escolar. 

À família, fica a dificuldade de lidar com as múltiplas funcionalidades e 

situações que se colocam diante do celular e desta forma podem agir contrários ao 

uso pedagógico, fato que aqui foi observado apenas por cônjuges.  
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EA2: Eu fui educada assim dentro de casa, sempre fui instruída a não utilizar 
na escola. Eu sempre tive o celular desde pequena e minha mãe pegou de 
mais no meu pé. É questão de ética e ela sempre me impôs, ela sempre falou 
“não vai usar, não tem porque, você está na escola para estudar”. E ela 
sempre teve contato com a escola, ela sempre participou e, se ela precisar 
falar comigo ela vai ligar na escola e não no meu celular pessoal, pois ele fica 
desligado, ela fala comigo pelo telefone da escola. Isso é uma questão de 
ética que minha mãe me ensinou, assim nunca pegaram meu celular na sala, 
também por não ter acesso a internet móvel e eu fui ensinada desse jeito, 
ficou em mim. 

A fala da EA2 nos revela como a família é essencial na construção da 

consciência e ética nesse tipo de situação, entretanto, seu discurso é contraditório, 

pois ao mesmo tempo que afirma ter esta ética, ela é capaz de burlá-la por interesses 

próprios. 

Ao observar os resultados, principalmente as discussões obtidas durante a 

entrevista, percebeu-se um olhar crítico dos alunos sobre a escola e sobre a utilização 

das TICs. A visão dos estudantes sobre a escola, tange ao investimento em 

tecnologia. Como discutido anteriormente, há problemas para uma boa inserção das 

TICs nas escolas, como uma Internet de qualidade, que suporte o acesso de vários 

dispositivos. Sobre isso os estudantes entendem que: 

EA2: Eu já vi em cidades maiores, que existem escolas que disponibilizam 
tablets, onde eles têm o que eles podem ou não acessar, aplicativos que sim 
e que não. É uma maneira de direcionar o aluno para ele ficar naquilo, para 
ele usar a seu favor. A gente estuda numa escola pública que não teria 
condições disso, nem um laboratório de informática a gente tem. Mas tem 
escolas que conseguem disponibilizar esse material ao aluno, de modo que 
ela tenha um controle que não fique pesado.  

EA3: Realmente é muito difícil, mas teria que ter o investimento, a escola teria 
que disponibilizar material do tipo que só tem conteúdo escolar e proibir o 
celular em todas as situações, no intervalo, dentro da escola, e esse material 
seria mais seguro e o professor teria mais controle e o aluno não mexeria em 
nada fora de hora.   

Valente (1999) discorre sobre os caminhos da implantação do computador 

nas escolas, projetos de formação dos professores e tantos outros, que 

aparentemente não foram suficientes. A citação, ainda do século passado, nesta 

escola continua sendo atual. Para os alunos, falta investimento real, e eles percebem 

que estão em desvantagem em relação aos demais estudantes brasileiros. Durante a 

entrevista, um dos participantes expressa seu descontentamento sobre a escola, 

durante todo o tempo que a mesma estudou no colégio, segundo ela do sexto ano até 

terceira série do Ensino Médio, não foi capaz de montar o laboratório de informática. 

Entretanto, eles não apontam diretamente um culpado da situação.  



141 
 

Para Bonilla (2009) ainda na inclusão digital e educação, há dificuldades para 

que as escolas enfrentem ao implementar-se nas TICs. Na escola onde estivemos 

presentes, vimos problemas de ordem estrutural, pedagógica, de acesso, professores 

que não se dispõem a propor atividades articuladas às TICs muitas vezes por falta de 

conhecimento na área. Bonilla (2009) pontua ainda que, por mais que se tenham 

esforços políticos nos projetos governamentais, para se implementar a inclusão digital 

nas escolas públicas, ainda é feito numa dimensão diferente da educação. Ou seja, 

se criam projetos numa visão apenas política e de visibilidade do governante, e não 

com um desejo real de melhoria na educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de interação e o forte apelo das redes sociais virtuais possuem 

características que utilizadas no ensino e aprendizagem abrem-se para novas 

possibilidades desta dinâmica entre aprender e ensinar. Em meio a toda fluidez de 

conceitos, situações, relações, ampliadas pelas TICs, os estudantes ganham novas 

formas e compreensões do mundo. Estas formas, refeitas a cada nova interação, 

podem ser aproveitadas pela escola, com o objetivo de uma formação humana mais 

complexa, capaz de atuar frente às possibilidades das TICs em sua realidade. 

As percepções da falta de interesse pelos estudantes nas metodologias mais 

comuns podem ser motivadas pela inconstância e necessidade de movimento, 

característicos da juventude imersa na liquidez de nossa sociedade, o que resulta 

neste desinteresse. Assim, o celular e sua possibilidade de acesso ao mundo virtual 

a um toque, caracterizam estas movimentações, e podem sem mais um elemento 

agregador para o ensino e aprendizado.  

O ensino de Biologia, e das demais áreas do conhecimento, podem aproveitar 

desta fonte dinâmica. A maior parte dos alunos já possuem um aparelho compatível, 

declaram seu apego a tudo o que ele proporciona e acreditam que podem fazer uso 

para o aprendizado. Assim, reduzem-se as barreiras para que ele o celular ou as redes 

sociais virtuais sejam utilizadas. As barreiras não desaparecem, apenas modificam-

se à medida que novas realidades, funcionalidades são criadas, pelo próprio 

movimento dos indivíduos no ciberespaço.  

A ubiquidade, a mobilidade e a aprendizagem móvel são elementos que se 

combinados à educação, permitem ao estudante vivenciar diversos aspectos dos 

objetos a serem conhecidos, em espaços formais ou não. Esta quebra de fronteiras 

do espaço e do tempo, aliada a objetivos educacionais bem delineados, fornece aos 

alunos a automotivação, tão discutida nas rodas de conversas entre os professores, 

e que aqui foi percebida no cotidiano profissional. 

Durante a aplicação e observação do objeto de pesquisa, constantemente 

buscou-se vivenciar situações que justificassem a adoção do celular durante as aulas 

ou do uso das redes sociais. A primeira motivação refere-se ao fato de tornar a 

disciplina Biologia atraente e contextualizada, ao permitir o contato com informações 

em tempo real. O trabalho, objetivando o letramento científico, aliados as TICs, 
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favorecem a inserção do estudante no mundo da Ciência, que produz informação e 

conhecimento muito rapidamente, e somente por meio de um equipamento ubíquo, o 

aluno pode atualizar-se numa velocidade semelhante. Além disso, as 

contextualizações dos conteúdos trabalhados na disciplina conduzem ao 

entendimento da aplicabilidade dos conceitos adquiridos, permitindo uma atuação 

mais prática em situações cotidianas nas quais a ciência se insere, como na leitura de 

uma reportagem científica, uma bula de remédio, ou uma conversa informal sobre 

características hereditárias. Sabendo fazer uso do celular, ele pode cooperar em 

tempo real com os gêneros textuais demais e favorecer o aprendizado próprio.  

A segunda, é produzir situações de aprendizagem que causem desequilíbrios 

e conduzam a novas acomodações nos saberes dos estudantes. A terceira, é 

fortalecer as relações sociais por meio das redes, estimulando a autonomia, o desejo 

de aprender e compartilhar. Estes, para o professor podem ser caminhos para 

despertar a busca automotivada por informação e depois ajudar a transformá-la em 

conhecimento. Motivar o desejo por partilhar do conhecimento também pode ser 

caminho para criar redes de cooperação no aprendizado, visando inclusive minimizar 

informações falsas ou tendenciosas disponíveis nas redes sociais, frequentemente 

disseminadas em forma de correntes de mensagens. 

Por meio do celular, é possível ter acesso à Internet, o que significa ter acesso 

a uma infinidade de informações a serem exploradas. O celular permite criar uma 

forma de se relacionar com a informação, de modo mais independente, ágil. O celular 

permitiu o contato com aplicativos pensados para ensinar Biologia, por exemplo, e de 

um modo atraente e intuitivo, que foram indicados ao uso, mas não foram foco nas 

atividades. Permitiu-se também um crescimento profissional devido a todas as 

situações que se sucederam com a presença autorizada de um aparelho tido como 

vilão. Tal experiência estimulou a criatividade por parte do professor e, 

consequentemente, novas formas de se relacionar com o conteúdo trabalhado, 

apresentando-o com curiosidades, notícias, usos práticos, vídeos e outros. Portanto, 

quanto à busca de um aliado para estimular o ensino e aprendizado, pode-se dizer 

que o celular e as redes sociais podem ser, sim, bons aliados. 

A aprendizagem móvel tem uma boa perspectiva quanto ao aprender a todo 

instante e em qualquer lugar. Dentro do aspecto da atividade escolar, dar continuidade 

com o contato entre professor e o aluno é permitir que se crie um vínculo de 
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aprendizagem, que não necessariamente gera um vínculo de dependência do aluno 

para com o professor. Durante o trabalho, muitos alunos se interessaram mais sobre 

o conteúdo trabalhado durante as aulas pois, a eles foram apresentadas novas formas 

de aprender, e tiveram a liberdade de ensinar, na medida que apresentavam links, 

aplicativos, imagens. O estudante que fez bom proveito das possibilidades da 

aprendizagem móvel, nos moldes utilizados, pode ser protagonista da sua 

aprendizagem. Aos estudantes que não o fizeram, mantiveram o discurso da falta de 

interesse, apoiando-se em colegas e professor, numa dependência excessiva pelo 

pronto, ou seja, não buscaram aprender e sim armazenar informações. 

Quanto à interação, entre os alunos, professor, aplicativo e demais 

envolvidos, o que se percebe é um aumento da qualidade deste contato. As relações 

podem ser fortalecidas, melhoradas. Esta interação não se justifica na “liberdade” de 

ações dos participantes, ou seja, ela não ignora o respeito mútuo, o cumprimento de 

regras de convívio. Ao contrário, só se tem uma interação, que objetiva o aprendizado, 

quando esses elementos são constantemente reforçados durante as atividades.  

É preciso ter em mente que a proximidade das relações, tornando o professor 

amigo de seus alunos não é um problema, e sim um caminho que o professor pode 

usar para tornar a aprendizagem mais fácil. Nestas situações, o diálogo deve ser a 

premissa, e desta forma, o professor mais uma vez ensina de modo não intencional, 

mostrando aos alunos que o respeito e o diálogo são essenciais em qualquer situação. 

A inserção do celular e de atividades em redes sociais é compreendida como 

um desafio. Deve se levar em consideração muitos fatores humanos. Uma 

complexidade de situações que tornam o uso mais fácil ou não. Tudo parte do objetivo 

pretendido, com foco, planejamento e uma dose de paciência para com as 

dificuldades e frustrações. O ambiente gerado pelos grupos de WhatsApp é terreno 

fértil para o protagonismo juvenil, ou seja, o professor pode utilizar deste espaço para 

extrair de seus alunos as características responsáveis por gerar indivíduos críticos, 

inovadores e colaborativos. Além de serem ferramentas de aprendizagem, ou 

ferramentas contidas em metodologias de ensino, o celular e a rede sociais trazem 

elementos, que permitem aprender com eles. 

Pela questão da criticidade, este espaço pode fornecer o entendimento para 

lidar com a informação, ensinar a busca por fontes confiáveis, por informação de 

qualidade, e pelo valor do compartilhamento. A inovação é permitida pois abre-se 
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espaço para ouvir a contribuição do outro, sem a hierarquia ou relações de poder, as 

quais geram a coação que sufoca as mentes. Por fim, a colaboração, elemento que 

permite a formação de uma nova identidade do agir do sujeito para com o coletivo, 

que permite abandonar a competitividade, mesmo na individualidade buscar apoio no 

conjunto. Estas são características, que se bem conduzidas, levam a um 

desenvolvimento humano, um ganho de maturidade para todos os envolvidos, serve 

de formação para a vida. 

O ambiente do Facebook, aliado à algumas funções do WhatsApp, permite a 

visibilidade das atividades cotidianas. Este elemento é promissor para as atividades 

escolares. Os alunos que se envolvem com as redes sociais querem essa atenção, 

essa visibilidade. Quando o professor utiliza as redes com este propósito, suscita o 

interesse e o empenho dos alunos, para que o que seja visto seja o melhor. Além 

disso, o professor gera uma resposta positiva ao trabalho, como se o aluno fosse 

parabenizado por uma nota alta ao ver seu trabalho sendo elogiado por muitos. Ao 

longo da discussão dos resultados, a questão da visibilidade foi direcionada para um 

aspecto positivo. Sem desconsiderar o conceito de visibilidade e seus 

desdobramentos, negativos inclusive, é preciso compreender suas relações com a 

juventude e ofertar entendimento a eles desta nova forma de conceber a realidade. O 

desejo de ser visto precisa ser esclarecido, para que seja de fato uma escolha 

consciente do sujeito, e que de modo mais crítico, possa tirar proveito na construção 

da identidade dos indivíduos. 

Quanto a aprendizagem, destaca-se que o uso das TICs foi responsável por 

fomentar situações de desequilíbrio nos diversos conteúdos abordados. Foram estas 

oportunidades de aprendizagem o destaque maior ao se trabalhar com a 

aprendizagem móvel e realizar o uso do celular em sala de aula. A aprendizagem dos 

conteúdos, neste momento não foi foco de discussão, sobretudo, como se deu a 

aprendizagem. Não se minimiza aqui a importância dos conteúdos ou de discutir o 

que foi aprendido e como ocorreu este aprendizado. Por meio do letramento digital e 

científico, e das discussões nos resultados, nota-se toda a oportunidade de 

aprendizado gerada pelas TICs, mas que em questão, não foram metodologicamente 

aferidas, já que o foco esteve nas situações favorecedoras da aprendizagem. 

Os efeitos negativos do trabalho, com o celular ou redes sociais, podem ser 

concebidos como mais ou menos graves. Essa visão dependerá da característica 
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profissional do professor, ou seja, da sua visão diante das possibilidades, de como foi 

sua formação inicial, das motivações e objetivos que o cercam, da sua visão de 

mundo, de ser humano atuante na sociedade. Desses efeitos destacam-se as 

dificuldades de relacionamento que podem surgir, principalmente as iniciais de 

equilibração, de vigilância e privacidade e de formação inicial e continuada.  

Sobre vigilância e privacidade, requer maiores esclarecimentos destes 

conceitos e suas implicações na vida de todos nós. Esses esclarecimentos precisam 

chegar às massas, para que assim possam avaliar melhor como seus dados pessoais 

e essa vigilância podem ser menos danosos. Deste ponto, destaca-se a importância 

da formação inicial e continuada, que permitirá que o professor compreenda e saiba 

discutir com seus alunos os elementos da sociedade pós-moderna. Entretanto, 

percebeu-se que na escola campo desta pesquisa, grande parte dos professores 

estão alheios a isso, e o receio é de que em muitas outras também estejam. 

Compreende-se que utilizar o celular ou as redes sociais virtuais no ensino e 

aprendizagem é adotar uma visão do que se pretende na formação do aluno. Desta 

forma, é não estar alheio às mudanças, mas saber escolarizá-las, num processo 

contínuo. Não apenas uma adoção metódica do trabalho como professor, mas uma 

adoção política, de visão de mundo, de ser humano o qual ele pretende formar, que 

requer uma visão de renovação constante, frente às mudanças diárias que 

acompanham as TICs e a sociedade fluida. O professor que faz a opção de fazer uso 

de tais instrumentos, terá a sua frente um novo ponto de observação da realidade, 

extremamente amplo, que propicia conhecimento contínuo, estudantes que podem se 

maravilhar com a visão, mas que precisarão ser bem orientados para não se 

enganarem com falsas paisagens.  

Destaca-se a intencionalidade ao se trabalhar com as TICs no âmbito escolar. 

É necessário ter objetivos determinados e foco, haja vista movimentos constantes e 

inerentes ao mundo virtual. As TICs possuem aspectos positivos e negativos, como 

evidenciados ao longo da discussão do trabalho, e sob este movimento de 

potencialidades, o professor deve articular seu trabalho. Estas potencialidades estão 

presentes desde a decisão de se comprar um aparelho celular, até as políticas 

governamentais de formação de professores e alunos, no que se pretende ao utilizar 

as TICs. 
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Para compor novas propostas de pesquisa ou caminhos a serem melhor 

esclarecidos após essas considerações, a questão da formação do professor e como 

este se comporta perante as TICs deve ser melhor pesquisada. É preciso 

compreender suas dificuldades e fatores que motivam o uso das tecnologias móveis 

por parte do professor, suas impressões, preconceitos e expectativas. Além disso, a 

escola e a perspectiva política também são relevantes na compreensão da mobilidade 

no ensino e aprendizagem, pois faz-se necessário compreender como a escola na 

figura da equipe gestora, comunidade escolar, pais e responsáveis, visualizam estas 

tecnologias, o que temem ou esperam de resultados, assim como os governos e seus 

projetos de educação. Além disso, faz-se necessário compreender melhor como o 

estudante aprende utilizando as tecnologias móveis, apresentar métodos, expor 

vulnerabilidades, potenciais e propor novos caminhos a esses desafios. 
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APÊNDICES E ANEXOS 

Apêndice A - Questionário um de coleta de dados 

1) Você possui celular do tipo smartphone?  

a) Sim   b) Não 

2) Qual o sistema operacional? 

a) Android  b) IOS  c) Windows phone   d) Outro  

3) Quanto você utiliza o seu Celular? Circule um número de zero a cinco, sendo zero quase 

nunca e cinco o tempo todo. 

0  1  2  3  4  5 

4) Você utiliza com frequência seu celular para? 
a) Telefonar; 

b) Enviar mensagens do tipo SMS; 

c) Navegar na internet; 

d) Usar aplicativos de redes sociais (Facebook...); 

e) Jogar; 

f) Fotografar; 

g) Estudar; 

h) Ouvir música; 

i) Anotações. 

5) Quais destes aplicativos você utiliza? 

a) Facebook; 

b) Instagram; 

c) Telegram; 

d) Viber; 

e) Twitter; 

f) Snapchat; 

g) YouTube; 

h) Skype; 

i) Spotify; 

j) Periscope; 

k) WhatsApp. 
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Apêndice b - Questionário dois de coleta de dados  

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 
 

Ao responder este questionário, sinta-se à vontade para dizer o que pensa. A sua 

contribuição é muito importante, portanto, seja sincero em suas respostas. 

POR FAVOR, NÃO SE IDENTIFIQUE 

1) Você possui ou não celular do tipo smartphone?  

(  ) Sim   (  ) Não      

2) Com que frequência você utiliza o seu celular? Justifique. 

(  ) Sempre (  ) As vezes (  ) Raramente 

____________________________________________________________________ 

3) Já utilizou ou não o celular durante a aula sem a permissão do professor? Justifique 

(  ) Sim   (  ) Não 

____________________________________________________________________ 

4) Você faz parte ou não de alguma rede social virtual? Qual (is)? 

(  ) Sim  (..) Não 

____________________________________________________________________ 

5) O professor já autorizou ou não você a fazer uso do celular em sala de aula, ou 

propôs o uso na realização de alguma atividade? Se sim, conte como foi. 

(  ) Sim   (  ) Não 

____________________________________________________________________ 

6) Na sua opinião, é possível ou não aprender utilizando o celular? Justifique 

apontando possibilidades e dificuldades. 

(  ) Sim   (  ) Não 

____________________________________________________________________ 

7) Qual a sua opinião a respeito da disciplina biologia?  

____________________________________________________________________ 

8) Em sua opinião, o que mudaria com a utilização do celular em sala de aula?  

____________________________________________________________________ 

9) O modo como o professor trabalha a disciplina biologia é satisfatório ou não? 

Justifique. 

(  ) Sim   (  ) Não 

____________________________________________________________________ 

10) Sobre as redes sociais, você faz uso constante ou não delas? 

(  ) Sim   (  ) Não 

11) Sobre as atividades na rede social WhatsApp. Você as considera satisfatórias ou 

não? Justifique. 

___________________________________________________________________ 

12) Qual das atividades realizadas com o auxílio do celular ou rede social você achou 

mais relevante ou interessante? Justifique. 

___________________________________________________________________ 

13) Qual das atividades realizadas com o auxílio do celular ou rede social você achou 

menos relevante ou interessante? Justifique. 

___________________________________________________________________ 

14) Algo que queira acrescentar? 

____________________________________________________________________ 
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Apêndice c - entrevista de coleta de dados  

 

1) Quais os desafios em relação a aprender o conteúdo na disciplina biologia? 

2) A escola oferta-lhes apoio suficiente para superar estes desafios? De qual 

forma?  

3) Quais conteúdos dentro do ensino de biologia você considera mais desafiador 

aprender? 

4) Quais metodologias e ferramentas de ensino você acredita funcionar? 

5) A escola oferta apoio para que vocês utilizem tecnologias em sala de aula? 

6) Quanto a tecnologia, você faz uso dela no processo ensino-aprendizagem? 

Como? 

7)  Você já ouviu falar, ou possui conhecimentos sobre Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs) e Aprendizagem Móvel? Se sim, relate brevemente o que 

sabe a respeito. 

8) Já fez uso do celular dentro de sala de aula com intuito pedagógico? Se sim, 

relate como foi ressaltando aspectos positivos e negativos. 

9) Como é a sua relação com o uso do celular em sala de aula? Você concorda 

com a visão da coordenação pedagógica e disciplinar? Justifique. 

10) Em sua visão sobre as tecnologias em sala de aula, em destaque o uso do 

celular, quais desafios o professor deverá enfrentar? 

11) Você faz uso de redes sociais virtuais? Quais? Acredita que elas possam ser 

utilizadas para o ensino-aprendizagem? 

12) Alguma informação ou discussão que queira acrescentar. 
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Professor, Posso Usar o Celular? Usando a Perspectiva da Aprendizagem Móvel e 
RedesSociais Virtuais no Ensino-Aprendizagem de Biologia 

Pesquisador: Wesley Fernandes vaz 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 69221517.9.0000.5083 

Instituição Proponente: Campus Jataí - Unidade Jatobá 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 
 

Número do Parecer: 2.324.522 
 

 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um projeto de pesquisa que investigará o ensino e a aprendizagem da disciplina de biologia a 

partir da utilização de aplicativos de redes sociais virtuais. Fundamenta a utilização das TIC amparada nos 

conceitos de aprendizagem móvel (Mobile Learning ou m-learning). Dessa forma, a pesquisa tem como 

enfoque a utilização de diferentes aplicativos de redes sociais virtuais para veiculação de conteúdos, em 

diferentes formatos, para estimular e desenvolver a aprendizagem de biologia no ensino médio como 

estratégia alternativa às abordagens tradicionais de ensino. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Dentre os objetivos apresentados destacam-se: Verificar a eficácia do uso do celular como ferramenta 

estimuladora para o ensino de biologia, por meio da interatividade apresentada por ele; Observar as 

relações entre o uso dos aplicativos e o aprendizado, bem como as relações construídas entre aluno-aluno  e 

aluno-professor durante seu uso; Avaliar o potencial dos aplicativos sociais como instrumento no ensino de 

biologia; Observar os fatores que possam influenciar, positivamente ou não, quanto ao uso do celular aliado 

as redes sociais virtuais no processo de ensino-aprendizagem. 
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Continuação do Parecer: 2.324.522 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

O pesquisador afirma não haver riscos durante a realização da pesquisa, no entanto, como os dados serão 

coletados através de questionários, diários de campo e entrevistas os participantes poderão se queixar de 

desconforto psicológico por estarem sendo observados durante as aulas, assim como por preencherem 

questionários a respeito das atividades desenvolvidas e entrevistas que serão feitas. Apresenta como 

benefício a diversificação dos métodos didáticos-pedagógicos devido a intervenção da pesquisa nas aulas de 

biologia. Destaca, também, que não haverá nenhuma objeção para interrupção do preenchimento dos 

questionários e cancelamento da participação na pesquisa a qualquer momento, assim como a destruição dos 

dados coletados. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa será desenvolvida em uma escola pública situada na cidade de Jataí. Foram apresentados 

questionário de pesquisa e roteiro de entrevista que farão parte do levantamento de dados. Além disso, o 

pesquisador destaca que serão utilizados diários de campo para anotar observações durante o 

desenvolvimento das aulas de biologia que utilizará os aplicativos como ferramenta alternativa para o 

desenvolvimento da aprendizagem. O pesquisador se propõe a elaborar, conjuntamente o professor da 

disciplina, conteúdos para serem utilizados e disponibilizados via aplicativos de rede social. Após o 

desenvolvimento das atividades em sala de aula e as interações entre alunos-aplicativos, alunos-alunos e 

alunos-professor serão feitas entrevistas com os estudantes e com o professor para coletar mais informações 

sobre o uso dos aplicativos para a aprendizagem de biologia. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados os seguintes termos: Folha de rosto devidamente assinada pelo diretor Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Exatas; Termo de compromisso assinado pelos pesquisadores; Termo de 

Anuência da Instituição participante (Escola) devidamente assinado pela diretora da escola; Projeto de 

Pesquisa; TCLE; e o TALE. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Os pesquisadores atenderam as pendências elencadas anteriormente, redigindo TALE E TCLE a partir de 

uma linguagem clara e com termos simples para comunicar a especificidade da pesquisa para os responsáveis 

legais e para os participantes. 

 
Sendo assim, considero o projeto aprovado. 
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Considerações Finais a critério do CEP: 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente protocolo APROVADO, o 

mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes. Reiteramos a importância deste 

Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) pesquisador(a) responsável deverá encaminhar ao CEP- 

UFG o Relatório Final baseado na conclusão do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste, de 

acordo com o disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias após 

o encerramento da pesquisa, prevista para março de 2018. 

 

 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 28/08/2017  Aceito 
do Projeto ROJETO_899393.pdf 21:33:38  

TCLE / Termos de Termo_de_anuencia_PPUC_SubSecret 28/08/2017 ANTONIO ALVES Aceito 
Assentimento / aria.pdf 21:31:53 DE OLIVEIRA NETO  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos de TALE_PPUC.doc 28/08/2017 ANTONIO ALVES Aceito 
Assentimento /  21:30:59 DE OLIVEIRA NETO  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos de TCLE_PPUC.doc 28/08/2017 ANTONIO ALVES Aceito 
Assentimento /  21:30:42 DE OLIVEIRA NETO  

Justificativa de     

Ausência     

Projeto Detalhado / Projeto_PPUC.doc 02/06/2017 ANTONIO ALVES Aceito 
Brochura  22:36:56 DE OLIVEIRA NETO  

Investigador     

Folha de Rosto folhaderosto_PPUC.pdf 02/06/2017 ANTONIO ALVES Aceito 
  22:36:08 DE OLIVEIRA NETO  

TCLE / Termos de Termo_de_compromisso_PPUC.docx 02/06/2017 ANTONIO ALVES Aceito 
Assentimento /  22:35:20 DE OLIVEIRA NETO  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos de Termo_de_anuencia_PPUC.pdf 02/06/2017 ANTONIO ALVES Aceito 
Assentimento /  22:35:10 DE OLIVEIRA NETO  

Justificativa de     

Ausência     

Outros Roteiro_entrevista_grupo_PPUC.docx 02/06/2017 ANTONIO ALVES Aceito 
  22:34:03 DE OLIVEIRA NETO  

Outros Questionario_PPUC.docx 02/06/2017 ANTONIO ALVES Aceito 

Continuação do Parecer: 2.324.522 

 
Outros Questionario_PPUC.docx 22:33:48 OLIVEIRA NETO Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

GOIANIA, 10 de Outubro de 2017 
 
 

Assinado por: 

João Batista de Souza 

(Coordenador) 


