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RESUMO 

 

O desenvolvimento das tecnologias digitais impôs significativas mudanças na sociedade 

contemporânea. Essas mudanças colocaram inúmeros desafios na área da educação, 

nomeadamente, através de novos cenários que as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação trouxeram para os processos de ensino e aprendizagem. Os dispositivos 

móveis e os apps promovem diferentes papéis para professores e alunos. Além disso, 

essas tecnologias incitam para um distinto paradigma de aprendizagem (mobile learning) 

e desencadeiam a adoção de metodologias ativas que, de forma articulada, anunciam uma 

revolução na forma de ensinar e aprender. Nesse âmbito, esta pesquisa tem como objetivo 

geral compreender como os apps e dispositivos móveis medeiam o processo de ensino e 

aprendizagem na perspectiva de alunos e professores. A pesquisa, desenvolvida numa 

turma de Ensino Médio na disciplina de História, foi estruturada numa metodologia de 

abordagem qualitativa, utilizando a técnica de estudo de caso com observação 

participante e coletando dados através de questionários, análise documental e 

micronarrativas. Para análise e tratamento dos dados recorremos às técnicas de análise de 

conteúdo e estatística descritiva, suportados pela utilização do software de apoio à análise 

qualitativa webQDA (Qualitative Data Analysis Software). Os resultados permitiram 

encontrar consideráveis níveis de aceitação dos dispositivos móveis e dos apps como 

elementos de apoio à aprendizagem móvel. Os principais impactos identificados pela 

utilização de apps e dispositivos móveis na aprendizagem foram a melhoria da 

aprendizagem, o aumento da concentração, a inovação educacional e maior interatividade 

nas atividades realizadas. Por outro lado, os impactos encontrados no nível do processo 

de ensino foram a introdução de novas práticas pedagógicas, o acompanhamento das 

aprendizagens e a atribuição de novos papéis aos alunos. Os resultados apontam ainda 

para a necessidade de rever o modelo de formação inicial e continuada de professores no 

que concerne à utilização didática das tecnologias digitais. 

 

Palavras-chave: Ensino, Tecnologia Educativa, Mobile-Learning, Dispositivos Móveis. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The development of digital technologies has made significant changes in contemporary 

society. These changes have posed numerous challenges in the area of education, namely 

through new scenarios that Digital Information and Communication Technologies have 

brought to the teaching and learning processes. Mobile devices and apps promote 

different roles for teachers and students. In addition, these technologies stimulate a 

different learning paradigm (mobile learning) and trigger the adoption of active 

methodologies that, in an articulated way, announce a revolution in the way of teaching 

and learning. In this context, this research has as general objective to understand how the 

apps and mobile devices mediate the teaching and learning process from students' and 

teachers' perspective. The research, developed at high school History classes, was 

structured in a methodology of qualitative approach, using the technique of case study 

with participant observation and collecting data through questionnaires, documentary 

analysis and micronarratives. For data analysis and treatment, we used the techniques of 

content analysis and descriptive statistics, supported by the use of qualitative analysis 

software webQDA (Qualitative Data Analysis Software). The results allowed us to find 

considerable levels of acceptance of mobile devices and apps as elements to support 

mobile learning. The main impacts identified using mobile apps and devices in learning 

were learning improvement, concentration increasement, educational innovation and 

increased interactivity in the activities developed. On the other hand, the impacts found 

at the level of the teaching process were the introduction of new pedagogical practices, 

the monitoring of learning and the assignment of new roles to students. The results also 

point to the need to revise the model of initial and continuing teacher training regarding 

the didactic use of digital technologies. 

 

Keywords: Teaching, Educational Technology, Mobile-Learning, Mobile Devices. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Assistimos a uma sociedade marcada por contextos tecnológicos e a grande maioria das 

escolas vivem perplexas perante este fenômeno, sem encontrarem o rumo certo que permita 

integrar as tecnologias com sucesso nos ambientes educativos. Como tentativa de resposta a 

essa realidade, a temática da tecnologia nos contextos educativos tem pautado, uma boa parte, 

da agenda das políticas públicas na educação. 

A tecnologia no ensino tem merecido a atenção de vários pesquisadores (CAETANO, 

2015a; JUNIOR, 2017; MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2013) no sentido de identificar o 

seu potencial educativo e os seus riscos. No que concerne a esses aspetos, deveremos conhecer 

as características dos vários recursos tecnológicos, os contributos que podem trazer ao mundo 

educacional e as metodologias necessárias para que se possam implementar de forma ajustada 

aos processos de ensino e aprendizagem. 

Um dos aspectos mais determinantes para a convivência em harmonia entre tecnologia, 

escola e comunidade escolar está na capacidade dos professores, principais agentes educativos, 

de conseguirem fazer uma boa utilização didática desses meios tecnológicos 

(SCHUHMACHER; FILHO; SCHUHMACHER, 2017). O conhecimento de referenciais de 

competência (UNESCO, 2009) e os modelos de formação (ENDLISH, ESTELA; SÁ, 2013) 

podem nos ajudar a conhecer o caminho a percorrer, deixando orientações que possibilitem 

contribuir para uma nova geração de profissionais da educação que olhem a tecnologia, não 

como um mito, mas como um recurso didático. 

A evolução da tecnologia aproximou a linguagem tecnológica dos usuários 

(CAETANO, 2015a) e, um dos melhores exemplos, está no elevado número de equipamentos 

móveis que possibilitam o acesso ao mundo digital, sem hora e sem lugar. Esses recursos estão 

trazendo novas oportunidades educacionais (MOURA, 2010) que, também a este nível, 

vivemos algumas perplexidades e dúvidas que necessitam ser analisadas no sentido de encontrar 

novos paradigmas reveladores dos seus verdadeiros contributos educativos (UNESCO, 2014a). 

Os dispositivos móveis e os vários apps1 estão presentes diariamente no dia a dia das 

escolas. As crianças e os jovens apresentam um elevado domínio desses recursos enquanto os 

agentes educativos ainda procuraram uma resposta adequada para esse desafio. Se por um lado, 

alguns professores mergulham no entusiasmo do seu potencial, algumas escolas se concentram 

na regulamentação pelo seu afastamento e, até mesmo, proibição. No entanto, a descoberta, o 

                                                 
1 Sigla que significa “aplicativo”, em inglês “application”. 
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conhecimento e a exploração pelos professores permitirão a aplicação desses recursos nas suas 

práticas, possibilitando eventuais melhorias no ensino. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A sociedade está marcada por um vasto leque de tecnologias que se integram em vários 

setores como a saúde, a indústria, o comércio, a economia, a ciência, a educação, as 

telecomunicações, os transportes, etc. 

A frequente utilização das tecnologias na sociedade promoveu uma cultura de 

produtividade e eficiência. Segundo Sancho (2001a), a sociedade, apesar de dominada por 

tecnologias, tem ainda alguns paradigmas a resolver e que estão relacionados com a qualidade 

e credibilidade das informações produzidas pelos ambientes tecnológicos. Este fato associa-se 

à nossa incapacidade de acreditar em algumas informações que nos chegam, contribuindo para 

que não possamos elaborar um julgamento informado e crítico sobre algumas realidades.  

Essa visão de sociedade tecnológica, com fragilidades na qualidade de algumas 

informações, coloca desafios ao mundo da educação na sua capacidade de preparar ações de 

educação tecnológica que mostrem às crianças e jovens posturas críticas e seletivas perante a 

tecnologia. 

Para Kenski (2015, p. 91) “estamos vivenciando um momento de transição social que 

se reflete em mudanças significativas na forma de pensar e fazer educação”. A autora acrescenta 

ainda que “os paradigmas da educação tradicional, baseados na educação compulsória e 

massiva para todos os estudantes, já não satisfazem” (2015, p. 92).  

Na busca de soluções para essa renovação da educação e dos seus métodos, “a 

integração da tecnologia no espaço escolar abre portas para o mundo fora da sala de aula, 

criando oportunidades individuais e coletivas de habilidades” (BRAGA, 2012, p. 17). 

Apesar desse mundo de possibilidades que as tecnologias oferecem à educação, o mais 

importante não está nos recursos e equipamentos, mas num “novo estilo de pedagogia que 

favoreça, ao mesmo tempo, os aprendizados personalizados e a aprendizagem cooperativa” 

(KENSKI, 2015, p. 92).  

O mundo digital apresenta inúmeras possibilidades às instituições educativas ao mesmo 

tempo que lhes coloca algumas perplexidades sobre o que manter, o que alterar ou adotar. 

Afinal, existem muitas formas de ensinar e aprender, mais convencional ou moderna. Não 

existindo respostas simples e, mesmo não sabendo se a utilização intensiva de tecnologia se 
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traduz em resultados significativos, não há dúvidas quanto ao fato do mundo digital afetar todos 

os setores, inclusive, a Educação (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2013). 

Urge encontrar uma solução que combine os grandes desafios educacionais (ensino de 

qualidade e acesso à infraestrutura tecnológica) com a mudança da lógica educacional ainda 

marcada por estrutura burocrática, hierarquizada e centralizada. A relação entre tecnologia e 

educação exige novas posições ao nível das políticas de gestão da educação, nomeadamente, a 

universalização e democratização do acesso a novos ambientes tecnológicos (KENSKI, 2015).  

É perante um contexto, pautado por uma sociedade tecnológica, a existência de 

potencial educativo de vários recursos tecnológicos e as dúvidas que ainda persistem sobre a 

sua efetiva utilização em benefício dos resultados educativos, que nos propomos realizar o 

nosso estudo. 

A nossa pesquisa se enquadra na área científica que vários autores definem como 

Tecnologia Educativa (CABERO-ALMENARA, 2003; COUTINHO, 2006; SANCHO, 2001b) 

e realiza-se no âmbito do Mestrado Acadêmico em Ensino e integrado na linha de pesquisa 

Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

O papel da tecnologia na sociedade, os desafios que lança no mundo educativo, as 

reflexões no âmbito da sua integração e os contributos bibliográficos da área, justificam para 

uma contextualização que leve à apresentação do nosso trabalho de pesquisa. 

Uma boa parte das pesquisas que encontramos na área de Tecnologia Educativa, se 

concentram em três grandes domínios:  

a) A didática da tecnologia com forte destaque para práticas pedagógicas e formação de 

professores (CAETANO, 2012; INÊS et al., 2015);  

b) Novas modalidades de ensino como o ensino híbrido (BACICH; NETO; 

TREVISANI, 2015a), mobile-learning (MOURA, 2010), sala de aula invertida (VALENTE, 

2014) e Bring Your Own Device (CARVALHO, 2015); 

c) Novos recursos digitais produzidos no âmbito, por exemplo, da realidade aumentada 

(BUITRAGO-PULIDO, 2015) e da gamificação (PÉREZ-LÓPEZ; GARCÍA, 2017). 

Dadas as caraterísticas da nossa proposta de pesquisa, desenvolvemos um trabalho que 

se enquadra no domínio da didática da tecnologia e das novas modalidades de ensino.  

Nesse sentido, apresentamos, a problematização que a tecnologia coloca nos processos 

educativos e que nos remetem para a justificativa da pesquisa e sua organização metodológica. 
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1.1.1 Problematização  

 

A sociedade contemporânea tem passado por inúmeras mudanças resultantes dos 

avanços das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), as quais nos 

oportunizam novas formas de nos relacionar, de ter acesso ao conhecimento, de pensar e 

aprender. Assim, a escola vivencia o desafio de incorporar essas mudanças para que possa 

atender a uma sociedade que incita essas transformações, inovando e potencializando suas 

práticas de ensino e produção do conhecimento com apoio do potencial das tecnologias digitais.  

Percebemos que, em meio a acentuada euforia tecnológica em todos os âmbitos da 

sociedade, a taxa de utilização desses recursos no ensino ainda é consideravelmente reduzida 

(CAETANO, 2012; MACHADO; FÁTIMA; PRADO, 2017), mesmo sendo os nossos alunos 

os usuários mais lídimos dessa cultura tecnológica.  

As tecnologias digitais são ferramentas de grande contribuição pedagógica e didática 

para a prática docente (UNESCO, 2009). Entretanto, a realidade de subutilização das 

tecnologias digitais no ensino, está ligada a uma série de fatores, dos quais destacamos a 

resistência dos professores em fazer uso desses recursos, principalmente pela falta de formação 

para a utilização da tecnologia com finalidade educativa. Dessa forma, a falta de preparação 

técnica e pedagógica para usufruto desses recursos subtrai a capacidade de renovar e reinventar 

práticas e métodos de ensino que contribuirão para aproximar a escola dos “interesses e 

paixões” dos alunos (PRENSKY, 2010, p. 19).  

Reconhecendo o professor como o principal agente educativo capaz de operar as 

mudanças necessárias no contexto atual das escolas, onde a tecnologia se posiciona como um 

desafio primordial, cabe aos professores a procura de processos formativos que os preparem 

para assumirem a integração da tecnologia no ensino.  

As políticas nacionais de educação precisam incorporar melhores estratégias para a 

formação de professores na área da tecnologia (UNESCO, 2003). Um relatório de 2014 

produzido pelo SITEAL2 intitulado “Políticas de TIC em Sistemas de Educação na América 

Latina” se concentra em como integrar melhor as tecnologias nos sistemas educacionais. O 

relatório sugere que a formação inadequada de professores é a barreira mais importante para a 

implementação completa das TIC na sala de aula (SITEAL, 2014).  

                                                 
2 Sistema de Informação de Tendências Educativas na América Latina. 

http://www.siteal.iipe.unesco.org/   
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Esta questão da falta de formação de professores acabou por ter consequências num dos 

maiores programas públicos brasileiro de implementação da tecnologia no ensino: Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional3 (ProInfo). De acordo com Estevão e Passos (2015), as 

fragilidades ao nível da formação dos professores “não favoreceu, como objetivava o programa, 

o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação 

básica”. 

De acordo com o relatório “Digital in 2017: South America” produzido pela “We are 

social”, mais da metade do mundo usa um smartphone, quase dois terços da população mundial 

tem um telefone celular e mais da metade do tráfego da web mundial é realizado através de 

telefones celulares. No caso do Brasil, cerca de 66% da população tem acesso à internet, 58% 

é usuário das redes sociais, 89% tem celular e 62% tem um smartphone  (WE ARE SOCIAL, 

2017).  

No que se refere ao tipo de utilização, de acordo com o mesmo relatório, o povo 

brasileiro tem uma média diária de utilização de internet (via computador e tablet) na ordem de 

8 horas e 56 minutos, uma média diária de utilização de internet (via celular) na ordem de 3 

horas e 56 minutos e uma média diária de uso das redes sociais na ordem de 3 horas e 43 

minutos. Quanto ao tipo de atividades que os brasileiros realizam com os celulares, o relatório 

identificou as seguintes: visualização de vídeos (65%), envio de mensagens (57%), jogos 

(53%), serviços de mapas (45%) e acesso a instituições bancárias (36%). Também as diretrizes 

de políticas para a aprendizagem móvel da UNESCO (2013) destacam que, pela primeira vez 

na história, existem mais telefones celulares e tablets do que pessoas no planeta. 

Os dados apresentados são reveladores do crescente número de usuários de dispositivos 

móveis e do acesso a vários serviços através dos mesmos. Estes fatos atingem todos os níveis 

da população, entre os quais, as crianças e os jovens. Essa realidade, é visível no dia a dia das 

nossas escolas onde, a grande maioria dos alunos, possuem um celular e têm acesso à internet 

de forma regular. Os vários agentes educativos, precisam estar atentos a estes fenômenos e criar 

mecanismos que aproveitem o potencial educativo desses equipamentos (GERSTBERGER et 

al., 2017).   

Igualmente relevante é o fato de, cada vez mais, se encontrarem pesquisas sobre uso de 

apps e dos seus bons resultados em vários contextos educativos (INÊS et al., 2015; 

VALLETTA, 2015). Várias pesquisas no âmbito do uso de aplicativos móveis, apps no ensino 

e do m-learning4 apresentam resultados ao nível do interesse dos alunos mas também das 

                                                 
3 http://portal.mec.gov.br/proinfo 
4 Mobile learning (aprendizagem por meio de dispositivos móveis como celulares e tablets). 
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necessidades de formação dos professores (CARVALHO, 2016b; FREITAS; CARVALHO, 

2017).   

As tecnologias móveis no ensino, têm merecido a atenção de várias organizações 

internacionais, onde destacamos o caso da UNESCO (2014, p. 7) que “acredita que as 

tecnologias móveis podem ampliar e enriquecer oportunidades educacionais para estudantes em 

diversos ambientes”. Nesse sentido, através do seu relatório “Diretrizes de políticas para a 

aprendizagem móvel”, a UNESCO apresenta um conjunto de benefícios da aprendizagem 

móvel, como por exemplo, aprendizagem individualizada, retorno imediato da avaliação e 

aprendizagem fora da sala de aula. 

O mesmo relatório da UNESCO (2014, p. 41), face ao potencial dos dispositivos móveis 

na aprendizagem destaca que “devido à sua utilidade, facilidade de uso e baixo custo, esses 

aparelhos possuem potencial para expandir as oportunidades educacionais de estudantes em 

diversos contextos, incluindo áreas onde os recursos educacionais tradicionais são escassos”. 

Em suma, reconhecendo as mudanças que a tecnologia trouxe à sociedade e à educação, 

a taxa reduzida de integração da tecnologia no ensino, a resistência dos professores na sua 

utilização, as fragilidades na formação dos professores, o crescente número de alunos usuários 

de dispositivos móveis e o crescimento de apps no ensino, somos impulsionados a colocar a 

seguinte problematização: Como os apps e dispositivos móveis potencializam o processo de 

ensino e aprendizagem? 

 

1.1.2 Justificativa 

 

Ao longo dos meus quinze anos como professora do ensino fundamental e médio, tenho 

observado e vivenciado os impactos da tecnologia na sociedade e, sobretudo, nos contextos 

educativos. São inúmeros os desafios colocados face ao novo perfil dos meus alunos, à 

organização das escolas, à relação com os pais, às características dos recursos digitais e ao meu 

papel como professora. 

No percurso da minha formação inicial5 (2001 a 2005) enquanto professora de História 

e Geografia, a temática da tecnologia foi abordada de forma superficial e sem grande foco na 

sua dimensão didática e, particularmente, sem uma abordagem de softwares ou aplicativos de 

valor educacional.  

                                                 
5 Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA-CE, Brasil. 
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Esse “descompasso entre a formação inicial e a realidade da educação e da escola” 

(GENTILINI; SCARLATTO, 2015, p. 15) tem estado na origem das reflexões sobre o papel 

do professor para que consiga vencer os problemas educacionais da contemporaneidade. 

Posteriormente, no Curso de Graduação em Pedagogia6 (2012-2016), tive a 

oportunidade de conhecer com maior profundidade o potencial da tecnologia educativa. 

Durante as aulas da disciplina de “Tecnologias e Mediação Pedagógica” foram apresentadas 

metodologias ativas para integração da tecnologia no ensino e vários softwares que possibilitam 

que os professores produzam recursos digitais. Esse fato, associado ao meu perfil de usuária de 

tecnologia, despertou um maior interesse pela temática que, desde sempre, senti um grande 

ímpeto.  

Na sequência desse fato motivacional, decidi realizar pesquisa na área e desenvolver o 

meu Trabalho de Conclusão de Curso com o tema “As tecnologias na Prática Pedagógica: 

recursos digitais para integração no ensino fundamental”. A experiência permitiu aprofundar 

conhecimento, mas também conhecer a existência de muitos recursos digitais de qualidade e 

que são desconhecidos pelos professores. Esta percepção foi o mote para manter, até hoje, o 

interesse pela área e, principalmente, pela realização de iniciativas que motivem os alunos para 

a aprendizagem e que divulguem aos professores estratégias para a sua utilização na sala de 

aula. 

Para além dessa dimensão pessoal, os contextos profissionais nas escolas onde tenho 

trabalhado, colocam-nos alguns desafios no âmbito da tecnologia: a realidade dos alunos 

(nativos digitais), os equipamentos disponíveis com reduzida utilização e a necessidade da 

inovação educacional onde sei que a tecnologia pode ter um grande contributo. A título de 

exemplo, umas das escolas estaduais onde trabalho, possui um considerável número de tablets 

que esperam por iniciativas de utilização pedagógica.  

Fruto de alguma experiência na integração da tecnologia na minha atividade docente e 

da observação de projetos estaduais e nacionais, reconheço a importância de aprofundar as 

pesquisas nesta área para que possam contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem. 

Os contributos da tecnologia no ensino são reconhecidos por vários pesquisadores, onde 

se destacam as vantagens ao nível da motivação (KENSKI, 2012), do sucesso educativo 

(CAETANO, 2012), da mediação pedagógica (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2013) e, por 

exemplo, dos novos modelos de aprendizagem (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015b). 

                                                 
6 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, Brasil. 
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Mas a pertinência por pesquisas na área da tecnologia educativa é ainda reforçada pelo 

fato de projetos nacionais, como o Proinfo7, não terem alcançado plenamente os seus objetivos 

(MARTINS; FLORES, 2015) e pelas orientações da nova Base Nacional Comum Curricular8 

(BRASIL, 2018)  no que concerne a “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética”. 

Adicionalmente e alinhado com a nossa pesquisa, está o posicionamento da UNESCO9 

que “acredita que as tecnologias móveis podem ampliar e enriquecer oportunidades 

educacionais para estudantes em diversos ambientes” (UNESCO, 2014a, p. 7) e, nesse sentido, 

apresentou as diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel que trazem um relevante 

contributo ao nosso trabalho. 

Reforçando as sugestões anteriores, também Carvalho (2016) destaca os bons resultados 

que têm levado a que alguns pesquisadores apontem a necessidade de reforçar as pesquisas 

nessa área, principalmente, pesquisas que investiguem o potencial didático dos aplicativos 

disponíveis.  

Este conjunto de justificativas de natureza pessoal, profissional e teórica fundamentam 

esta pesquisa e enquadram o contexto e a pertinência pela sua realização.  

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO ESTUDO 

 

Propomos aqui caracterizar os elementos que definem, de forma geral, a nossa pesquisa: 

questões de pesquisa, objetivos, participantes na pesquisa, métodos e técnicas de análise e 

recursos tecnológicos utilizados. 

 

1.2.1 Questões da pesquisa 

 

As questões da pesquisa são fruto da experiência profissional e de uma revisão 

bibliográfica, baseada em pesquisas nas áreas do Ensino, das Ciências Sociais e Humanas e da 

Tecnologia Educativa.  

Nos centramos em leituras sobre o papel da tecnologia no ensino, as suas vantagens e 

seus desafios. Por outro lado, segundo alguns resultados de pesquisas, foram realizadas leituras 

                                                 
7 Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), http://portal.mec.gov.br/proinfo 
8 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
9 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
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sobre a formação de professores na área de Tecnologia Educativa no sentido de conhecer e 

compreender modelos de utilização didática da tecnologia.  

Dada a preferência pela utilização de tecnologia em contexto educativo, o tema da 

pesquisa foi orientado para a aprendizagem móvel (mobile-learning), repercutindo-se no 

aprofundamento de leituras sobre o seu potencial educativo e no impacto na organização dos 

processos de ensino e aprendizagem.  

 Como resultado da combinação das leituras realizadas e de alguma experiência 

profissional da pesquisadora, lançaram-se as seguintes questões de pesquisa: 

1. Quais as vantagens das tecnologias digitais no processo de ensino? 

2. Como é realizado o processo de formação de professores na área da Tecnologia Educativa? 

3. Qual o referencial de competências docentes na área da Tecnologia Educativa? 

4. Que utilização os jovens fazem dos dispositivos móveis para atividades de aprendizagem? 

5. Que impacto as tecnologias móveis estão tendo na realidade do ensino e da aprendizagem? 

Estas questões implicam compreender as dimensões tecnológicas e pedagógicas, de 

modo a que possamos analisar os elementos que contribuem para a melhoria nos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Estas questões têm um papel norteador na nossa pesquisa e permitem orientar os nossos 

procedimentos na organização bibliográfica e nas ações de intervenção. 

 

1.2.2 Objetivos da pesquisa 

 

As questões da pesquisa apresentaram uma visão geral das principais inquietações que 

pretendemos conhecer no âmbito deste projeto. Nesse sentido, iremos sistematizá-las no nosso 

estudo através dos objetivos que se seguem: 

 

Objetivo Geral 

Compreender como os apps e dispositivos móveis medeiam o processo de ensino e 

aprendizagem na perspectiva de alunos e professores. 

Objetivos Específicos 

Conhecer as funções das tecnologias digitais no ensino; 

Identificar os modelos de formação de professores para a utilização das tecnologias digitais; 

Identificar o potencial e as limitações dos apps e dispositivos móveis; 

Descrever os impactos na aprendizagem com utilização de apps e dispositivos móveis. 
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1.2.3 Participantes na pesquisa 

 

A nossa pesquisa conta com a participação de uma turma do 2º ano do Ensino Médio de 

uma escola da rede pública, circunscrita no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de São 

Miguel. Foram realizadas três sessões compostas por dezoito aulas na disciplina de História, 

utilizando recursos tecnológicos com o objetivo de avaliar os impactos ao nível do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Além disso, no sentido de caracterizar a cultura tecnológica da Escola e a percepção 

existente sobre o potencial de alguns recursos tecnológicos (celulares, tablets e apps), fizeram 

parte da nossa pesquisa, os professores da Escola. 

 

1.2.4 Métodos, técnicas e procedimentos utilizados 

 

Dada a natureza dos nossos objetivos e o corpus da pesquisa, recorremos a uma 

metodologia de abordagem qualitativa através da técnica de estudo de caso, coletando dados 

com análise bibliográfica e documental. Utilizamos como instrumentos de coleta de dados 

questionários (professores e alunos) e micronarrativas dos alunos. 

No sentido de proporcionar experiências aos alunos de contato com dispositivos móveis 

e apps, foram preparadas algumas sessões de intervenção. Essas sessões tiveram uma 

organização que obedeceu à seguinte estrutura: tema, conteúdos, objetivos, recursos e meios 

tecnológicos, organização de espaços, estratégia de ensino e avaliação. 

 O tratamento desses dados foi realizado, na sua grande maioria, por uma análise de 

conteúdo e análise estatística. 

 

1.2.5 Apps, dispositivos móveis, redes e espaços 

 

A pesquisa, dadas as suas caraterísticas, contou com a utilização de celulares, tablets, 

apps (Nearpod e Kahoot), a rede de internet da Escola e a rede móvel dos alunos. 

Algumas atividades foram realizadas em sala de aula, outras no laboratório de 

informática e ainda noutros espaços fora da escola.  

Os tablets utilizados nas atividades da pesquisa eram propriedade da Escola e foram 

obtidos no âmbito do Projeto de Inovação Pedagógica (PiP). 
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1.3 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

A pesquisa encontra-se estruturada por três capítulos de revisão bibliográfica (capítulos 

2, 3 e 4), um capítulo de natureza metodológica (capítulo 5), um de apresentação de resultados 

(capítulo 6) e as conclusões (capítulo 7).  

O primeiro capítulo tem como objetivo essencial apresentar uma contextualização da 

tecnologia no ensino no que se refere às suas potencialidades, às suas formas de integração, o 

seu contributo quanto à inovação educacional e um olhar sobre alguns projetos nacionais e 

internacionais de implementação da tecnologia nas escolas públicas. 

O segundo capítulo de revisão bibliográfica visa conhecer o perfil e o papel do professor 

na utilização das tecnologias educativas. Nesse sentido, analisamos alguns referenciais de 

padrões de competência e o processo de formação de professores na área da Tecnologia 

Educativa. 

No terceiro capítulo de revisão bibliográfica analisamos aspetos relacionados ao 

mobile-learning com principal destaque para o potencial de dispositivos móveis e de alguns 

apps. Apresentamos dois apps que serão utilizados ao longo da pesquisa: Nearpod e Kahoot. 

No capítulo dedicado à metodologia da pesquisa enumeramos as várias opções 

metodológicas, as técnicas, os instrumentos de coleta de dados e os respectivos procedimentos 

associados à sua aplicação. 

Finalmente, apresentamos os resultados da pesquisa recorrendo às técnicas de análise 

de dados anteriormente referenciadas e, após as conclusões, deixamos algumas recomendações 

para futuras pesquisas. 
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2 TECNOLOGIA E ENSINO: EXPLORANDO CONCEITOS, MODELOS E 

EXPERIÊNCIAS 

 

O fomento de um ensino que promova uma integração social é um dos desafios da escola 

do século XXI. Numa fase marcada por constantes transformações e inovações, a Escola deve 

estar preparada para atender às exigências da sociedade que vivencia comportamentos e 

interesses hodiernos, consequentes da Cultura Digital.  

A incorporação das tecnologias na prática pedagógica pode ser uma ponte para 

ultrapassar o distanciamento que existe, em muitos contextos educativos, entre a Escola e os 

anseios dos alunos imersos no mundo digital, permeado por novidades, desafios e 

possibilidades. Desse modo, o diálogo entre tecnologia e ensino pode oportunizar a 

aproximação entre os objetivos da Escola com os interesses das crianças e jovens deste tempo. 

Reconhecemos que, nos dias atuais, existem várias experiências que aproximam a 

tecnologia do ensino. No entanto, essa realidade nem sempre tem acompanhado a história da 

Tecnologia Educativa. Nesse sentido, ao longo deste capítulo apresentamos uma breve 

abordagem histórica referente à evolução da Tecnologia Educativa e das áreas que, ao longo do 

tempo, se tem ocupado. 

Posteriormente, apresentamos algumas tendências tecnológicas no ensino, de forma a 

conhecer experiências que contribuam para novas abordagens metodológicas com uso dos 

recursos digitais. Daremos destaque às metodologias ativas, ao Ensino Híbrido, Flipped 

Classroom e Peer Instruction. Reconhecemos que o Mobile-Learning é, sem dúvida, uma das 

novas tendências tecnológicas, no entanto, dado ser o foco da pesquisa, merecerá um capítulo 

exclusivo para o seu aprofundamento. 

As tecnologias digitais possuem um elevado potencial educativo que analisamos e 

procuramos conhecer as suas vantagens. Torna-se essencial identificar os contributos das 

tecnologias para o sucesso educativo pois acreditamos que a divulgação desses elementos é 

determinante para a mudança que é necessária acontecer nos ambientes educativos onde existe 

alguma timidez na implementação de uma Cultura Digital. 

As experiências nacionais e internacionais no âmbito da Tecnologia Educativa 

contribuem para conhecermos e compreendermos diversas metodologias de sua integração no 

ensino. Desse modo, realizamos uma breve apresentação dessas iniciativas, algumas designadas 

de planos tecnológicos na educação, implementadas em alguns países.  
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Em inúmeras situações e percepções, encontramos algumas associações do conceito de 

tecnologia e inovação. Neste capítulo, procuramos apresentar algumas reflexões sobre a relação 

desses dois conceitos e de que forma podem estar interligados nos processos de inovação 

educacional. 

 

2.1 O CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO 

 

Segundo Pons (2001), a Tecnologia Educativa como área de estudo desenvolveu-se nos 

Estados Unidos a partir de 1940 tendo como referência inicial ações de formação no âmbito 

militar no período da II Guerra Mundial.   

Na descrição temporal apresentada por Pons (2001) quanto ao desenvolvimento da  

Tecnologia Educativa, podemos encontrar as seguintes caraterísticas ao longo de várias 

décadas: 

- Na década de 50, a Tecnologia Educativa, para além de se preocupar com os domínios 

técnicos, incorporou aspectos da psicologia da aprendizagem. Este fato originou mudanças ao 

nível dos paradigmas de aprendizagem que vieram a integrar a tecnologia nos currículos 

pedagógicos; 

- Na década de 60, marcada pelo desenvolvimento dos meios de comunicação de massa 

(rádio e televisão), assistiu-se à expansão dos modelos de comunicação e à sua influência nos 

costumes sociais em vários setores de atividade como a Educação. Esse fenômeno liderado 

pelos Estados Unidos e Canadá, acabou por contribuir para que esses conhecimentos fossem 

incorporados nas aplicações educacionais dos meios de comunicação; 

- Na década de 70, surge, pela primeira vez, a introdução de computadores com 

finalidades educacionais. Foi neste momento que surgiu o ensino assistido por computador 

apresentando novas oportunidades educacionais, nomeadamente, o ensino individualizado 

através de computadores pessoais. É neste contexto que surge a proposta de Papert (1993) 

referente ao construcionismo que implica numa interação aluno-objeto, mediada por uma 

linguagem de programação (Logo); 

- Na década de 80, o surgimento das denominadas “novas tecnologias de informação e 

da comunicação” trazem grandes contributos ao nível de máquinas e dispositivos de 

armazenamento, processamento e transmissão de dados. Estas transformações resultaram na 

criação de materiais audiovisuais informáticos e despertaram grande interesse de técnicos na 

área da educação; 
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- Na década de 90, sabendo que todo o âmbito da tecnologia educacional não 

corresponde apenas aos meios tecnológicos, consolidou-se ao longo do tempo, no contexto 

norte americano, a abrangência da tecnologia educacional em quatro funções: direção e 

administração de funções educacionais, projeto e desenvolvimento educacional, serviço de 

informação e produção de meios. 

A necessidade de definir o âmbito de atuação da Tecnologia Educacional tem 

preocupado várias organizações internacionais ao longo do tempo. Pons (2001) destaca as 

definições da Comissão sobre Tecnologia Educacional dos Estados Unidos que, em 1970, 

propunha uma definição centrada na forma sistemática de realizar e avaliar o processo de ensino 

e aprendizagem através da combinação de recursos humanos e tecnológicos. 

Do mesmo modo, a UNESCO (1984), já na década de 80, procurava conceituar a 

Tecnologia Educacional, inicialmente, pela utilização de recursos tecnológicos (hardware e 

software) para fins educativos e, posteriormente, um novo sentido centrado no modo 

sistemático de conceber, aplicar e avaliar o conjunto de processos de ensino e aprendizagem na 

interação entre recursos técnicos e humanos na forma de obter uma Educação mais efetiva. 

Podemos assim verificar que, ao longo de várias décadas, o contexto de observação e 

concentração dos trabalhos sobre Tecnologia Educativa tem sofrido algumas alterações. Numa 

fase inicial, as experiências relatavam casos no âmbito da informática na Educação e 

posteriormente, dada a evolução tecnológica na área das comunicações, passou a integrar o 

conceito de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

O termo TIC abrangia tecnologias mais antigas como o jornal e a televisão e, mais tarde, 

numa ação de atualização passou a utilizar-se Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação de modo a incluir os meios de origem digital (COSTA; DUQUEVIZ; 

PEDROZA, 2015).  

Hoje, autores de referência (ALMEIDA; PATURY; DAMATTA, 2010; KENSKI, 

1998; LÉVY, 1993) optam pela utilização do termo Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC). As TDIC diferem das TIC “no sentido de compreenderem a junção de 

diferentes mídias com a presença das tecnologias digitais” (TEIXEIRA, 2014, p. 27). 

Ao longo da nossa pesquisa, privilegiamos a utilização do termo TDIC para nos 

referirmos às tecnologias mais utilizadas no contexto atual (celular, tablet, redes sociais, 

plataformas e apps) à semelhança do que já acontece, até mesmo, em documentos do Ministério 

da Educação do Brasil (JORDÃO, 2009). 
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O uso do termo TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) 

enquadra-se no que Fontana e Cordenonsi (2015) distinguem das TIC através do seguinte 

exemplo: 

As TDIC se diferenciam das TIC pela aplicação das tecnologias digitais, para 

exemplificar a diferença é possível fazer a analogia das diferentes lousas 

disponíveis atualmente, entre a lousa analógica e a digital. Um quadro negro 

ou lousa analógica é uma inovação tecnológica se comparada à pedra, portanto 

é uma TIC, já a lousa digital é uma TDIC, pois agrega em sua arquitetura a 

tecnologia digital, ao conectá-la a um computador, ou projetor é possível 

navegar na internet, além de acessar um banco de dados repletos de softwares 

educacionais, dependendo do modelo” (2015, p. 108-109). 

Após a contextualização histórica da Tecnologia Educacional e da apresentação do 

conceito TDIC, elementos fundamentais para a compreensão do enquadramento da nossa 

pesquisa, realizamos uma análise quanto aos desafios das tecnologias no ensino e na 

aprendizagem. 

A tecnologia permite o acesso a inúmeras informações o que levou à quebra de barreiras 

na redução do tempo e do espaço (SILVA; DAVID; MANTOVANI, 2015) e com grandes 

contributos para os contextos educativos. Um dos bons exemplos para o reforço da quantidade 

e facilidade de acesso à informação, é o caso da internet que assume um papel de destaque no 

acesso a conteúdos de grande variedade para diversos contextos em sala de aula (RODRIGUES, 

2016). 

As tecnologias fornecem informações mais realistas quanto ao que está sendo ensinado 

nas escolas. Esse fato deve-se aos novos formatos de informação (imagem, áudio e vídeo) que 

dão uma nova dimensão aos processos de aprendizagem (KENSKI, 2012). 

Um desafio que a tecnologia colocou às escolas e aos seus agentes educativos, foi a 

capacidade de gerenciar as atividades letivas no meio de imensos recursos tecnológicos. Nos 

últimos anos, apesar da falta de equipamentos em algumas escolas, assistimos ao aumento 

significativo de tecnologias, fruto de vários investimentos públicos (CAETANO, 2015b). Hoje, 

mais que a capacidade de conhecer esses equipamentos e as suas potencialidades educativas, as 

escolas se confrontam com o desafio de encontrar respostas para a gestão das experiências que 

os alunos têm com as tecnologias no espaço escolar e extra escolar (KENSKI, 2012). 

As escolas precisam encontrar soluções para combater a fragilidade de alguns projetos 

que tiveram sucesso na aquisição de equipamentos tecnológicos mas que não foram capazes de 

dar respostas ao nível da sua utilização pedagógica (ESTEVÃO; PASSOS, 2015). Esta situação 

tem provocado baixos índices de utilização dos meios tecnológicos existentes em várias escolas 
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(NASCIMENTO; CAETANO, 2017) e problemas que levaram à existência de laboratórios de 

informática completamente obsoletos. 

Outro aspecto que lança novos desafios às escolas e às práticas de ensino, está 

relacionado com o fato das tecnologias terem promovido novos ambientes e modelos de 

aprendizagem. Para alguns autores (ROLANDO; LUZ; SALVADOR, 2015), os ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA), por exemplo, geram novos paradigmas quanto aos 

comportamentos de alunos e professores. Esses novos ambientes, exigem, por parte das escolas 

e dos professores, um cuidado quanto à validação desses formatos tecnológicos no que concerne 

à sua capacidade de responder aos objetivos educativos (VOSS et al., 2013).  

Nesses novos modelos de aprendizagem com tecnologia podemos incluir a robótica que 

tem promovido a interdisciplinaridade, a criatividade e a tomada de decisão. Este modelo lança 

o desafio pela construção de protótipos que visam simular ambientes reais e que contribuem 

para uma reflexão colaborativa nos processos de ensino (GOMES et al., 2010). 

Os novos ambientes tecnológicos apresentam desafios ao nível da ação dos professores. 

Segundo Kenski (1998, p. 68)  

é preciso que o professor, antes de tudo, se posicione não mais como o detentor 

do monopólio do saber, mas como um parceiro, um pedagogo, no sentido 

clássico do termo, que encaminhe e oriente o aluno diante das múltiplas 

possibilidades e formas de se alcançar o conhecimento e de se relacionar com 

ele.  

As relações entre tecnologia e pedagogia postulam novos modelos de formação de 

professores, lançam questionamentos quanto às suas ações no sentido de garantir uma boa 

integração educativa. Neste âmbito, torna-se essencial equacionar os cursos de formação de 

professores e a sua matriz curricular para que garanta um perfil profissional adequado aos 

modernos desafios (GARCIA; FONSECA; LEITE, 2013). 

A tecnologia tem transformado o perfil dos novos alunos. Os alunos deste século, muitas 

vezes denominados de “nativos digitais” (PRENSKY, 2010), apresentam-se com novos 

conhecimentos e novos comportamentos nos ambientes educativos: (a) não querem permanecer 

sentados ouvindo o professor; (b) querem que suas opiniões sejam válidas e respeitadas; (c) 

querem produzir usando os recursos do seu tempo; (d) querem se conectar com os seus pares 

para partilhar conhecimento dentro e fora da sala de aula; (e) querem uma educação que faça 

sentido para o seu cotidiano; (f) querem aprender de forma significativa para que o tempo que 

passam na escola seja valioso e que acolha o uso das tecnologias que já utilizam fora da sala de 

aula.  
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Convém, no entanto, destacar que o conceito de “nativos digitais” merece alguma 

ponderação na realidade brasileira perante disparidades de natureza socioeconômica em que 

muitos alunos não têm acesso a determinados meios tecnológicos (BRAGA, 2012). De qualquer 

modo, apesar dessa limitação, não se deve deixar de vislumbrar um perfil de professor que 

valorize as experiências e conhecimentos dos alunos e consiga encontrar estratégias para a 

integração das tecnologias nas práticas educativas.  

Para além da designação de “nativos digitais” usada por (PRENSKY, 2001), outros 

autores têm atribuído novas designações à geração do século XXI: 

- Geração Net (Oblinger & Oblinger, 2005): jovens que sabem se expressar melhor por 

imagens e criações multimídias do que por textos e que têm grandes habilidades em sair do 

mundo real para o virtual;  

- Geração Polegar (RHEINGOLD, 2003): termo atribuído para identificar uma geração 

que, pelas suas capacidades, escrevem mensagens usando apenas os polegares; 

- Screenagers (ALVES, 2005): geração que vive na idade das telas interagindo com 

joysticks, mouse, internet e controle remoto; pensam e aprendem de forma diferenciada; 

- Homo Pixelus (KOSTER, 2005): baseado na teoria da diversão para design de jogos. 

O autor designa a geração como dependente dos pixels10 que caracterizam a grande variedade 

de jogos de computador; 

- Homo Zappiens (VEEN; VRAKKING, 2009): atribuição dada à geração que atua e 

reage de forma dispersa na visão dos professores mas, na realidade, são multifuncionais e 

conseguem manipular rapidamente os meios tecnológicos; 

- Superficiais (CARR, 2012): termo atribuído a uma geração que está ficando mais 

dispersa e superficial por culpa da internet. Segundo o autor, temos acesso a inúmeras 

informações, mas com pouca profundidade fazendo com que sejamos uma geração “ask 

Google”, ou seja, que tudo perguntamos ao Google. 

Os novos comportamentos dos jovens estão enquadrados no que Kenski (2012) 

denomina de novo modelo de sociedade caraterizada por uma Cultura Digital.  

A Cultura Digital dos alunos de hoje, é caracterizada por Costa et al. (2012, p. 9) do 

seguinte modo: 

Na verdade, os jovens, adolescentes e crianças do século XXI voam num 

limite improvável, superando as barreiras espaciotemporais através de uma 

interação frenética nas redes suportadas pela Internet, que estruturam os seus 

modos de aceder à informação, estabelecer relações, pensar, agir, aprender e 

comunicar! Eles falam e escrevem por meio de símbolos próprios da cultura 

                                                 
10 um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital. 
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digital com o uso de múltiplas linguagens mediáticas, configurando novas 

identidades (...). 

A definição dos autores para a Cultura Digital dos alunos do século XXI traduz-se numa 

profunda mudança de hábitos (ao nível da fala e da escrita) mas, principalmente, nas novas 

formas de acesso ao conhecimento e na maneira como eles interagem entre si. 

Para Lorenzetti e Vasques (2017, p. 3), “vive-se numa inserção de Cultura Digital, com 

os alunos chegando à sala de aula cheios de informação e sabendo lidar melhor com as 

tecnologias que muitos docentes”. Essa realidade, coloca desafios às escolas no sentido de 

estarem adequadas a essa realidade. Para os autores, os alunos precisam de escolas que sejam 

capazes de transformar essas informações dos alunos em conhecimentos. Além disso, os 

autores, reforçam ainda que os sistemas de educação devem promover cursos de formação que 

permitam aos professores estarem preparados para assumir os desafios da nova Cultura Digital.  

Nessa mesma linha, convém analisar, perante a Cultura Digital que caracteriza a 

sociedade atual, o novo papel que se coloca aos professores, Nesse sentido,  espera-se que o 

seu papel seja de “agente transformador, sujeito crítico, que toma para si o trabalho de 

questionar a escola, a sua atuação profissional e as necessidades dos seus alunos diante da 

cultura digital para assumir a mudança da escola e da sua prática pedagógica” (COSTA et al., 

2012, p. 14).  

Diante de todos esses desafios, cabe também a “construção de uma cultura digital nas 

escolas, que amplie o conhecimento dos alunos, dos professores e do corpo técnico acerca das 

possíveis utilizações do laptop no ambiente escolar” (CAEAT, 2008).  

Perante os novos ambientes da Cultura Digital e os novos perfis de alunos e professores 

colocam-se, igualmente, desafios às escolas. Desse modo, estamos inseridos numa Cultura 

Digital que “solicita novos saberes, práticas, costumes e valores, ou seja, novas formas de 

conceber, produzir e utilizar o conhecimento” (COSTA et al., 2012, p. 94).  Nesse sentido, os 

autores propõem uma análise das tecnologias como área de formação transdisciplinar e tendo 

como atores professores, alunos, pais e restantes membros da comunidade educativa, sendo 

todos eles, agentes ativos dessa mesma Cultura Digital. 

Para que a Cultura Digital seja reconhecida pela escola é necessário que (1) ocorra a 

incorporação das tecnologias no currículo como recurso pedagógico que favoreça o processo 

de ensino e aprendizagem, (2) o uso pedagógico das tecnologias esteja ligado aos conteúdos 

específicos das disciplinas e (3) se realize formação inicial e continuada dos professores 

(SCHENINI, 2015). 
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Julgamos assim que, de acordo com as visões dos autores anteriores, a construção da 

Cultura Digital nas escolas apresenta-se como um grande desafio para que a integração das 

tecnologias no ensino aconteça. A Cultura Digital dependerá da combinação de fatores como 

os conhecimentos tecnológicos de alunos e professores sendo articulados por iniciativas de 

integração pedagógica e apoiados por redes e infraestruturas que garantam um ambiente que 

torne as tecnologias em algo natural, frequente e integrante no dia a dia das escolas. 

Perante as várias denominações da nova geração, apresentadas anteriormente, é visível 

o novo perfil dos alunos deste século. Esse fato lança inúmeros desafios aos processos de ensino 

e aprendizagem diante dessa Cultura Digital. 

A tecnologia potencia novas situações de aprendizagem. Caetano (2012) faz  uma 

análise onde destaca que as teorias comportamentalistas apontam para uma utilização das 

tecnologias que promovam atividades de natureza mais individual, as teorias cognitivistas 

apontam a utilização da tecnologia convidando os alunos para um processo de análise em alguns 

elementos e as teorias construtivistas recorrem à tecnologia para promover atividades abertas 

onde os alunos exercem processos de reflexão para construir o seu conhecimento. 

A tecnologia pode criar contextos de aprendizagem significativa e inovadora 

proporcionando aos alunos uma imersão num ambiente mais rico, estimulante e eficaz 

(COSTA, 2010). 

Outra dimensão onde a tecnologia apresenta desafios aos processos de ensino, diz 

respeito aos novos tipos de recursos digitais. Os novos formatos digitais de natureza multimídia 

(áudio, imagem, vídeo e animação) apresentam vantagens significativas à ação docente. Muitas 

vezes, denominados por objetos de aprendizagem, são recursos com valor para motivar os 

alunos a participarem ativamente na sala de aula (JORDÃO, 2009). 

Pensando nas inúmeras possibilidades que as tecnologias podem proporcionar ao ensino 

e aprendizagem destacados anteriormente e, reconhecendo a contínua utilização e exploração 

desses recursos pelas crianças e jovens, onde conseguem, em um simples clique, acessar uma 

gama de informações, faz-se necessário que os currículos escolares se adequem ao perfil dessa 

sociedade do conhecimento. 

Gómez (2015, p. 103) destaca que “o objetivo principal da atividade escolar não será o 

mesmo que foi até agora, quando o aluno acumula a maior quantidade de dados e informações”, 

ou seja, o currículo deve deixar de ser um somatório de conteúdos sequenciais para se apresentar 

como uma proposta de integração dos saberes pedagógicos aos contextos da sociedade onde os 

atuais alunos estão inseridos.  
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Para o autor as atividades escolares devem ser caraterizadas por construção de ideias, 

esboços, modelos e mapas mentais no sentido de promover a pesquisa, a seleção e a utilização 

de grande quantidade de dados para realizar interpretações da realidade. Desse modo, o 

currículo deve permitir que os alunos vivenciem situações de pesquisa. 

Umas das grandes potencialidades das tecnologias está na criação de processos de 

inovação pedagógica. Essa criação pode ampliar novos horizontes da pedagogia e será obtida 

com nova ressignificação do currículo pautado por uma interação dialógica. Isto é, que se torne 

num processo que integre o conhecimento científico com as concepções, os valores, as crenças, 

as experiências, as tecnologias e as estratégias, na atribuição de novos significados (COSTA et 

al., 2012). 

Apesar de alguns esforços em projetos que visam a integração da tecnologia no ensino, 

a realidade nos mostra que as escolas ainda estão afastadas do mundo em que vivem os alunos. 

Encontramos inúmeros contextos onde “a maior parte das escolas apenas tenta se adaptar sem, 

no entanto, conseguir mudar a sua essência: trocar o lápis e o caderno pela tela touch screen do 

mais moderno tablet, mas os fundamentos institucionais continuam os mesmos” (ALEVATO, 

2015, p. 221) 

O uso das tecnologias na escola possibilita o contato com novas abordagens para o 

ensino. A utilização desses recursos permite diversas possibilidades para dinamizar a prática 

pedagógica, proporcionando novos processos de construção do conhecimento para a 

compreensão do mundo. É necessário destacar que a integração das tecnologias no ambiente de 

aprendizagem deve ser promovida de forma cuidadosa, levando em consideração um novo 

paradigma na escolha e produção de recursos digitais, para não correr o risco de continuar em 

práticas tradicionais que colocam o aluno numa situação de agente passivo (NASCIMENTO, 

2016). 

A tecnologia, apesar de muito relevante para a educação, em algumas situações pode 

conduzir a experiências poucos eficazes quando utilizada de forma isolada, ou seja, “as 

tecnologias, sozinhas, não educam ninguém” (KENSKI, 2012, p. 9). Não são as tecnologias 

que “definem a aprendizagem, são as pessoas, o projeto pedagógico, as interações e a gestão” 

(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2013, p. 12). 

Da revisão apresentada, percebemos que, o contexto das tecnologias digitais no ensino, 

é marcado pela existência de vários desafios: 

- Acessar a recursos tecnológicos: 

- Adotar metodologias ativas; 

- Conhecer os papéis de professores; 
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- Preparar as escolas para os novos perfis de alunos; 

- Conhecer as caraterísticas dos novos recursos didáticos de natureza digital; 

- Repensar a adequação dos currículos face aos novos conhecimentos dos alunos; 

- Equacionar modelos de formação que garantam competências de utilização didática 

das tecnologias digitais. 

 

2.2 TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS NO ENSINO 

 

O ritmo frenético caracteriza as crianças e os jovens nos dias de hoje, habituados a 

estarem constantemente conectados e interagindo com os dispositivos móveis e seus apps 

dentro e fora do contexto escolar. Estas situações nos mostram como os comportamentos e 

atitudes dos nossos alunos chocam com os modelos tradicionais de ensino.  

Uma pesquisa realizada pela Fundação Telefônica Vivo (2016), junto de 1440 jovens 

brasileiros11 com idades compreendidas entre 15 a 29 anos, revelou que: 

- O celular é o principal dispositivo para acessar à internet (85%); 

- 49% dos jovens afirmou acessar à internet mais de uma vez por semana; 

- 99% dos jovens entrevistados, afirmou usar regularmente aplicativos de conversa, em 

especial, o WhatsApp; 

- 41% dos jovens entrevistados, afirmou jamais utilizar a internet para realizar estudos 

e trabalhos para a escola; 

- As atividades de lazer menos praticadas são a leitura de “livros digitais” e “acessar a 

sites de revistas”; 

- Entre os jovens entrevistados, a região Nordeste tem o maior percentual (48%) de 

jovens que lê livros digitais. 

A relevância da internet na vida dos jovens é um fenômeno identificado pelo Fórum 

Econômico Mundial que, inclusive, aponta a conexão frequente desses jovens ao mundo virtual 

como uma das dez megatendências que afetam o ensino em todo o mundo (SCHLEICHER, 

2018). 

É diante desses ambientes digitais, onde estão incorporados os alunos deste tempo, que 

a escola precisa repensar o seu papel para responder positivamente às necessidades e anseios 

                                                 
11 Amostra composta por jovens das 5 regiões brasileiras representadas por capitais, áreas metropolitanas 

e cidades de grande porte do interior. 



41 

dos seus principais atores, tornando a escola num palco onde o argumento esteja alinhado com 

perfil dos seus protagonistas. 

Neste âmbito “a nova lógica das redes interfere nos modos de pensar, sentir, agir, de se 

relacionar socialmente, adquirir conhecimentos e cria uma nova cultura e um novo modelo de 

sociedade” (KENSKI, 2012, p. 40). As escolas não estão conseguindo vencer esse desafio e por 

isso “estão chegando ao ponto crítico, em uma transformação digital que mudará para sempre 

a forma como o mundo aprende” (HORN; STAKER, 2015, p. 1). Desse modo,  “abrir-se para 

novas educações, resultantes de mudanças estruturais nas formas de ensinar e apreender 

possibilitadas pela atualidade tecnológica, é o desafio a ser assumido por toda a sociedade” 

(KENSKI, 2012, p. 41). 

Nessa linha de pensamento, cabe às escolas assumirem a liderança de ações que 

permitam se aproximar do mundo digital e, principalmente, do novo perfil dos jovens de hoje. 

Além disso, encontramos referências que anunciam metodologias ativas, que permitem integrar 

a tecnologia no ensino, tais como, ensino híbrido, flipped classroom, peer instruction, 

mobile-learning, entre outros. 

 

2.2.1 Metodologias Ativas 

 

Para Moran (2018, p. 4) as “metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na 

participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma 

flexível, interligada e híbrida”. Ainda para o autor, a combinação de metodologias ativas com 

tecnologias digitais permite que se aprenda melhor através da junção de práticas, atividades, 

jogos, problemas e projetos relevantes que sejam desenvolvidos de modo colaborativo e 

personalizado (MORAN, 2015).  

Essas metodologias ativas, segundo um conjunto de autores (EISON, 2010; FELDER; 

BRENT, 2009; PRINCE, 2004), se caracterizam por promoverem uma participação ativa dos 

alunos nos processos de aprendizagem. Para Bonwell e Eison (1991) essa participação, consiste 

no envolvimento dos alunos em fazerem as coisas e pensarem sobre o que estão fazendo.  

Para conseguir envolver os alunos num processo de aprendizagem ativa são propostas 

as seguintes estratégias (EISON, 2010):  

- Pensar criticamente ou criativamente; 

- Debater com um colega, com um pequeno grupo ou com a toda a turma; 

- Expressar ideias através da escrita; 
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- Explorar atitudes e valores pessoais; 

- Dar e receber feedback; 

- Refletir sobre o processo de aprendizagem. 

Todas estas estratégias possibilitam a construção de um conhecimento mais 

significativo, caraterizado pelo envolvimento dos alunos. As estratégias propostas, rompem 

com o ensino tradicional onde assistimos à mera apresentação de conteúdos pelo professor e 

onde o aluno assiste passivamente. Neste caso, “as metodologias ativas dão ênfase ao papel 

protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas 

do processo, experimentando, desenhando, criando, com orientação do professor” (MORAN, 

2018, p. 4). 

Na mesma linha de pensamento, Prince (2004) caracteriza que os elementos centrais da 

aprendizagem ativa são as atividades do aluno e o seu envolvimento no processo de 

aprendizagem. Para o autor, essas atividades devem ser projetadas em torno dos resultados de 

aprendizagem, na promoção do envolvimento cuidadoso por parte do aluno e, nesses casos, os 

ganhos de aprendizagem serão maiores com o seu engajamento do que com o tempo gasto nos 

conteúdos. Desse modo, a aprendizagem ativa pode acontecer mesmo numa situação, 

aparentemente caracterizada por ensino tradicional, onde o professor apresenta os conteúdos e, 

em alguns momentos, faz pausas para inserir atividades que promovam a interação dos alunos. 

Para Felder e Brent (2009) a aprendizagem ativa está relacionada aos momentos onde 

todos os alunos são chamados a fazer algo além de simplesmente assistir, ouvir e fazer 

anotações. Para os autores, isso pode ser conseguido nos momentos em que o professor faz uma 

pergunta, apresenta um problema ou emite outro tipo de desafio aos alunos. Nessa mesma linha 

de pensamento, sugerem que se peça aos alunos para trabalharem individualmente ou em 

pequenos grupos para obter uma resposta; dar-lhes algum tempo para fazê-lo; pará-los e 

chamar, individualmente ou em grupos, para compartilharem as suas respostas. 

As metodologias ativas têm sido analisadas no âmbito da utilização das tecnologias 

digitais no ensino. Para exemplificar esses casos, podemos encontrar trabalhos de pesquisa de 

Junior (2017),  Rodrigues (2016) e Moura (2017). No primeiro caso, o pesquisador recorre ao 

aplicativo Kahoot12 para realizar a verificação de conhecimentos dos alunos. O aplicativo 

permite inserir questionários (quizzes) em qualquer momento da aula e os alunos respondem 

em dispositivos móveis. No segundo caso, o pesquisador, ao situar o ensino híbrido como uma 

das metodologias ativas, destaca como esse processo pode ser realizado através das tecnologias 

                                                 
12 https://kahoot.com/ 
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móveis. Por fim, nas pesquisas de Moura (2017), é apresentado como o mobile-learning pode 

remover formalidades e tradicionalismos dos processos de ensino tornando a aprendizagem 

mais atrativa. Entre alguns exemplos, a autora apresenta o Nearpod13, ambiente onde os 

professores e os alunos podem mostrar as suas apresentações, inserindo, em vários momentos, 

atividades interativas como sondagens e questões de escolha múltipla. 

Segundo Moran (2018, p. 12), 

A combinação de metodologias ativas com tecnologias digitais móveis é hoje 

estratégica para a inovação pedagógica. As tecnologias ampliam as 

possibilidades de pesquisa, autoria, comunicação e compartilhamento em 

rede, publicação, multiplicação de espaços e tempos. 

As metodologias ativas aliadas às tecnologias digitais podem trazer grandes contributos 

para o processo de ensino e aprendizagem, nomeadamente, por convidar professores e alunos a 

novos papéis e na aproximação dos contextos escolares às realidades e perfis dos alunos de 

hoje. 

A prossecução dessas metodologias promove uma aprendizagem personalizada que 

pode ser analisada do ponto vista dos alunos e do educador/escola (MORAN, 2018). No sentido 

de aprofundar esses pontos de vista, apresentamos o Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Aprendizagem personalizada 

Classificação Descrição 

Ponto de vista dos alunos - O estudante procura respostas para as suas dúvidas; 

- Relaciona as suas inquietações com a sua realidade; 

- Conta com mentores confiáveis. 

Ponto de vista do educador e 

da escola 

- Conhece as necessidades e interesses dos estudantes; 

- Auxilia os estudantes a desenvolver o seu potencial; 

- Motiva os estudantes e envolve-os em projetos 

significativos; 

- Colabora na construção de conhecimentos e competências 

mais amplas. 

 Fonte: Adaptado de Moran (2018). 

 

Do ponto de vista dos alunos, a aprendizagem personalizada consiste na construção de 

caminhos que sejam significativos para cada aluno, motivando-os para processos de 

independência e autonomia. Por sua vez, a aprendizagem personalizada, do ponto de vista do 

educador e da escola, se caracteriza por estar em consonância com os perfis dos alunos e seus 

interesses de modo a valorizar o seu potencial, tentando garantir o aumento dos seus níveis 

motivacionais e o seu envolvimento em projetos que lhes sejam significativos. 

                                                 
13 https://nearpod.com/ 
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De acordo com Prince (2004), os referenciais empíricos sobre aprendizagem ativa são 

extensos e, em alguns casos, a grande variedade de métodos de ensino, apresentados como 

aprendizagem ativa, criam algumas interpretações dúbias. Na tentativa de minimizar esse 

aspecto, o autor propõe que aprendizagem ativa seja vista como uma abordagem e não como 

método. 

Da revisão conceitual apresentada sobre as metodologias ativas, consideramos que, no 

essencial, produzem uma mudança de paradigma de ensino e aprendizagem que coloca um novo 

papel para o aluno, tornando-o mais autônomo e participativo na construção do conhecimento. 

Esse processo realiza-se por novas ações dos professores onde as tecnologias digitais podem 

assumir uma função determinante.  

A relevância das metodologias ativas para o sistema de ensino brasileiro é de extrema 

importância dado os resultados da pesquisa “Juventude Conectada” realizada no Brasil (VIVO, 

2016), no segundo semestre de 2015, que aponta para “a necessidade de se renovar o modelo 

de ensino atualmente em vigor”. A mesma pesquisa, destaca ainda que duas das principais 

críticas ao modelo atual de ensino estão no fato da relutância em integrar as tecnologias e nas 

regras que vedam a autonomia dos alunos, tais como: 

- O modelo pedagógico centrado na sala de aula; 

- O papel do professor é visto como o único que detém e transmite conhecimento; 

- A organização das disciplinas muito segmentada; 

- A escola tem políticas pouco receptivas quanto ao uso do celular, outros equipamentos 

e aplicativos. 

A pesquisa destaca que as “tecnologias têm impacto muito baixo sobre os modelos de 

ensino em sala de aula e na dinâmica professor-aluno” (VIVO, 2016, p. 100) reforçando a 

necessidade de inserir metodologias ativas que melhorem as aprendizagens e transformem a 

realidade do atual sistema de ensino brasileiro. 

 

2.2.2 Ensino Híbrido 

 

De acordo com Moran (2018, p. 11) “o mundo é híbrido e ativo, o ensino e a 

aprendizagem, também, com muitos caminhos e itinerários que precisamos conhecer, 

acompanhar, avaliar e compartilhar de forma aberta, coerente e empreendedora”.  
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Para vários autores (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013; RODRIGUES, 2016; 

VALENTE, 2014), o ensino híbrido14 é definido por processos de aprendizagem em regime 

presencial e à distância (on-line).  

Para Horn e Stake (2015, p. 34), “o ensino híbrido é qualquer programa educacional 

formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com 

algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e/ou ritmo”. Os 

autores, alertam que, para estarmos perante o ensino híbrido, não basta que os alunos utilizem 

qualquer recurso digital na internet pois, o que deverá acontecer, é que os alunos vivenciem 

mudanças instrucionais, isto é, que acrescente valor ao processo de aprendizagem.  

O ensino híbrido carece da combinação de dois elementos: por um lado, a existência de 

um espaço físico onde os alunos aprendem num ambiente supervisionado por um especialistas 

(professor, tutor, mediador, etc.) e por outro espaço on-line onde tem algum controle do tempo, 

do lugar e do ritmo na construção da sua aprendizagem (HORN; STAKER, 2015). Deste modo, 

os autores apresentam o ensino híbrido como o motor da aprendizagem centrada no estudante. 

O ensino híbrido propõe caminhos para uma aprendizagem integrada onde os alunos aprendam 

interligando os conteúdos do ambiente presencial com os conteúdos do ambiente on-line. Em 

suma, a definição de ensino híbrido reúne três partes: ensino on-line, local físico supervisionado 

e aprendizagem integrada (Figura 1). 

 

Figura 1 - Conceito de ensino híbrido 
 

 
Fonte: Adaptado de Horn e Staker (2015). 

 

O ensino híbrido pode se apresentar em quatro modelos de aprendizagem (HORN; 

STAKER, 2015):  Rotação, Flex, À la Carte e Virtual Enriquecido (Figura 2). 

 

  

                                                 
14 Também designado por vários autores (HORN; STAKER, 2015; VALENTE, 2014) como blended 

learning. 
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Figura 2 - Modelos de ensino híbrido 

 
Fonte: Horn e Staker (2015, p. 38) 

 

O modelo de “Rotação” é a organização de atividades onde os estudantes realizam 

sequências pré-estabelecidas pelo professor, reversando entre atividades supervisionadas e 

tarefas on-line.  O professor pode solicitar atividades registradas em papel e realizadas nas 

mesas dispostas em sala de aula, lançar discussões ou projetos envolvendo toda a turma. O 

essencial é que seja o professor ou o cronômetro a indicar hora de mudar para a próxima 

atividade.  

O modelo “Rotação por Estação” consiste na organização do espaço de sala de aula onde 

os estudantes estão organizados em grupos e alternam entre as estações. Os alunos realizam as 

tarefas em conformidade com o planejamento que o professor realizou para a aula. Desse modo, 

podem realizar tarefas on-line (sem auxílio do professor), momentos de trabalho colaborativo 

e/ou individuais, promovendo a alternância entre grupos. O papel do professor consiste em 

auxiliar os estudantes que necessitarem de mais atenção e organizar atividades variadas com 

utilização de múltiplos recursos e que sejam orientadas para uma personalização do ensino.  

O modelo “Laboratório Rotacional” pode ocorrer tanto em espaço de sala de aula ou 

laboratório de informática. Este modelo começa em sala de aula e se estende para um 

laboratório de ensino para realização de atividades individuais e autônomas. Este modelo não 

substitui o ensino presencial, a proposta é que o ensino on-line seja um auxílio da metodologia 

tradicional e se constitua como reforço às dificuldades dos estudantes.  

No que concerne ao modelo “Sala de Aula Invertida”, podemos indicar que os 

estudantes se preparam em casa sobre determinados conteúdos (em formato on-line) e o espaço 

de sala de aula fica  
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destinado à reflexão, resolução de problemas e outras iniciativas. 

Quanto ao modelo “Rotação Individual”, consiste no planejamento de uma lista 

individual de tarefas onde constam as propostas a serem estudadas pelos alunos que foram 

organizadas pelo professor com base nas suas características individuais.  

O modelo “Flex” baseia-se numa sequência de atividades a serem desenvolvidas pelos 

alunos com destaque para o ensino on-line onde o ritmo de cada estudante é personalizado e o 

professor está disponível para esclarecimento de dúvidas. Este modelo corresponde a uma 

possibilidade metodológica, do tipo disruptivo, e é apontado como um modelo pouco frequente 

no Brasil.  

No modelo “À la Carte”, a responsabilidade na organização dos estudos cabe ao 

estudante de acordo com os objetivos definidos em parceira com o professor. Nesta abordagem, 

os alunos têm uma parte, on-line, que pode ser realizada em qualquer lugar (casa, sala de aula, 

etc.). Este modelo se diferencia do modelo “Flex”, pois o professor tutor está on-line e no “Flex” 

está num ambiente presencial. 

Finalmente, no modelo “Virtual Enriquecido” os estudantes podem se apresentar na 

escola poucas vezes na semana, no entanto exige alguns encontros presenciais. Os estudantes 

poucas vezes se encontram com o professor a quem cabe a missão de diagnosticar a progressão 

das aprendizagens e, sempre que necessário, agendar sessões presenciais que possam suprimir 

eventuais dificuldades.  

Assim, o ensino híbrido apresenta-se como “uma abordagem pedagógica que combina 

atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais de informação 

e comunicação” (VALENTE, 2015, p. 13). Para o autor, a estratégia traduz-se por centrar o 

processo de aprendizagem no aluno e no abandono dos processos de transmissão de informação 

que, tradicionalmente, os professores realizam. Além disso, os alunos têm autonomia para 

realizar estudos em diferentes contextos, chegando à sala de aula com um leque de informações 

que possibilitam a realização de atividades, debates por intermédio do professor e 

colaborativamente com os colegas.  

O aluno, no contexto do ensino híbrido, antes de estar na sala de aula, já tem acesso a 

várias informações. Nesse sentido, quando se encontra em sala de aula, irá focar-se em 

atividades de maior riqueza cognitiva, como por exemplo, a análise, a síntese e a avaliação do 

conhecimento obtido anteriormente (VALENTE, 2015). O autor aponta alguns aspetos 

positivos e negativos do ensino híbrido que apresentamos no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Aspectos positivos e negativos do ensino híbrido 

Aspectos positivos 

- O aluno trabalha no seu ritmo; 

- O aluno é mais autônomo em se preparar para a aula; 

- O aluno tem maior oportunidade para se auto avaliar e buscar apoio 

junto do professor para superar as dificuldades assim como o 

professor pode selecionar atividades com base nessas informações; 

- O tempo na sala de aula será muito mais produtivo em atividades 

de aprofundamento dos conhecimentos; 

- São promovidas maiores trocas de interação social entre alunos e 

professores. 

Aspectos negativos 

- O risco dos alunos, dado que já têm algumas dificuldades na 

aprendizagem tradicional (exposição), não aprenderem com acesso a 

informação on-line ou assistindo vídeos; 

- O modelo depende dos recursos tecnológicos o que pode criar 

desigualdades nos espaços de aprendizagem; 

- O risco do aluno não se preparar para a aula e não conseguir 

acompanhar o desenvolvimento da aula presencial; 

- Caso o professor disponibilize vídeos antes da aula, existe o risco 

de o aluno ficar sem acesso aos materiais primários dos especialistas; 

- O risco do ensino hibrido baratear os processos de ensino e 

aprendizagem através de “superprofessores” de menor qualidade e 

que estão essencialmente, concentrados na produção de material de 

apoio. 

Fonte: Adaptado de Valente (2015) 

 

Sem dúvidas que o ensino híbrido apresenta grandes desafios ao ensino dos dias de hoje. 

O ensino híbrido coloca novos paradigmas ao nível da didática, da organização de sala de aula, 

de competências digitais, de acesso a tecnologias digitais, dos perfis dos professores e no 

processo de avaliação das aprendizagens. Julgamos que a sua implementação tem de ser 

precedida de profundo diagnóstico das dimensões: tecnologia e formação de professores. 

Ao longo da revisão bibliográfica sobre a temática, nos questionamos sobre a real 

oportunidade de integrar alguns dos modelos de ensino híbrido nas escolas brasileiras. Da nossa 

experiência, julgamos que, o modelo de “Sala de Aula Invertida” e o modelo “Laboratório 

Rotacional” sejam, a curto prazo, mais facilmente implementados nas nossas escolas. O 

primeiro porque envolve mudanças na organização e dinamização das aulas que dependem da 

vontade, autonomia e competência do professor. O segundo porque seria a oportunidade de 

aproveitar muitos dos laboratórios subaproveitados que existem nas escolas brasileiras.  

 

2.2.3 Flipped Classroom 

 

Em primeiro lugar, apresentaremos uma breve nota histórica da “Flipped Classroom” 

tendo como referência a obra “Sala de Aula Invertida” (BERGMANN; SAMS, 2018) da autoria 

daqueles que são considerados os fundadores de umas das mais conhecidas metodologias de 

ensino híbrido. 
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A sala de aula invertida, também designada como “Flipped Classroom” surgiu da 

iniciativa de dois professores norte-americanos, Jonathan Bergmann e Aaron Sams, da área de 

Química. Os professores lecionavam num contexto rural e eram confrontados com a falta de 

assiduidade de um grande número de alunos por participação em atividades desportivas e 

dificuldades de transporte. Os alunos que faltavam tinham grandes dificuldades em recuperar 

os conteúdos perdidos. Certo dia, Aaron Sams, apresentou a Jonathan Bergmann um artigo 

científico que abordava um software que permitia a gravação dos slides em formato de vídeo e 

áudio.  

Nesse momento, começaram a gravar e a publicar on-line uma grande quantidade de 

vídeos referentes às suas aulas de Química que, em pouco tempo, mereceram o interesse de 

muitos alunos e professores dos EUA e do mundo. Nascia assim, o conceito de sala de aula 

invertida como metodologia que coloca o aluno em contato com os conteúdos fora da sala de 

aula e converge para a sala de aula (presencial) a realização de debates, reflexões, 

esclarecimentos de dúvidas e elaboração de projetos.  

Para Bergmann e Sams (2018, p. 11), o conceito de sala de aula invertida consiste “no 

que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o que 

tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula”. É a inversão 

do local de realização das tarefas que dá origem ao termo “sala de aula invertida”. 

Quando questionados sobre a metodologia da “sala de aula invertida”, principalmente, 

no que concerne aos procedimentos (rotinas), os autores, apresentam algumas das suas 

experiências: 

- Começar a aula com uns minutos de discussão sobre um vídeo assistido em casa; 

- Preparar os alunos para assistir o vídeo de forma eficaz (desligando aplicativos dos 

celulares que podem desviar a atenção, pausar e retroceder os vídeos para fazer anotações 

importante); 

- Incentivar os alunos a registrar as dúvidas e resumir o conteúdo aprendido; 

- Avaliar a qualidade dos vídeos em função das perguntas e incompreensões dos alunos; 

- Começar a aula dando respostas e esclarecimentos aos alunos: 

- Passar as tarefas para execução em sala: experiências em laboratório, pesquisas, 

solução de problemas ou testes. 

A metodologia da “Flipped Classroom” apresenta grande contribuição para a 

aprendizagem dos alunos. Falamos do fato dos alunos terem contato com os conteúdos em casa. 

Nesse momento é confrontado com eventuais dificuldades que o direcionam para uma revisão 

dos conteúdos e para o registro das suas dúvidas afim de serem esclarecidas em sala de aula 
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presencial. Esta situação difere do ensino tradicional onde os alunos passam horas em sala de 

aula ouvindo passivamente os professores e, em muitos casos, se confrontando com dúvidas 

permanecendo sem esclarecê-las.  

Para a implementação da sala de aula invertida, para além das novas orientações 

metodológicas, é importante ter em atenção a qualidade dos vídeos. Segundo Bergmann e Sams 

(2018), existem nove “Regras Cardiais” para a produção de vídeos: 

- Organizar de vídeos curtos: 

- Falar com entusiasmo; 

- Criar vídeos de forma colaborativa a pares; 

- Acrescentar humor; 

- Otimizar o tempo dos alunos; 

- Acrescentar anotações; 

- Acrescentar chamadas (caixas de texto que identificam algo ou destacam algum 

aspecto); 

- Aumentar e diminuir o zoom; 

- Respeitar os direitos autorais. 

Umas das questões igualmente importante, é a capacidade dos professores conseguirem 

avaliar a qualidade e a aprendizagem realizada em casa através dos vídeos. Na tentativa de 

propor algumas soluções, Bergmann (2018) elenca algumas ferramentas tecnológicas digitais 

para fomentar a responsabilização, interatividade e feedback. Essas ferramentas on-line 

permitem coletar informações durante e após a visualização dos vídeos.  

O autor sugere o recurso ao Formulário Google15, EDpuzzle16, Microsoft Office Mix17 e 

PlayPosit18. Por exemplo, o Formulário Google possibilita ao professor criar quizzes aos quais 

os alunos respondem, gerando um relatório de resultados. O EDpuzzle permite a edição de um 

vídeo, introduzindo no decorrer da sua exibição comentários e questões, sendo realizadas 

pausas para que o aluno possa responder às perguntas enquanto assiste.  

A sala de aula invertida tem merecido uma crescente atenção pelos resultados positivos 

que tem trazido ao ensino e aprendizagem (RODRIGUES, 2016; VALENTE, 2014). São 

conhecidas inúmeras vantagens: na redução da evasão escolar, desempenho dos alunos, redução 

da repetência em disciplinas e a criação de momentos inovadores. 

                                                 
15 https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/ 
16 https://edpuzzle.com/ 
17 https://mix.office.com/ 
18 https://www.playposit.com/ 
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O fato dos alunos levarem, cada vez mais, celulares e outros dispositivos móveis para 

as escolas permitiu que os mesmos, em alguns contextos, passassem a ser integrados em sala 

de aula, numa situação onde, muitas vezes, as escolas não possuem recursos tecnológicos. Esse 

conceito designado de BYOD - Bring Your Own Device19, segundo Carvalho (2015), tem 

promovido o aumento de experiências com sala de aula invertida. 

 

2.2.4 Peer Instruction  

 

Da leitura da obra “Peer Instruction - A Revolução da Aprendizagem Ativa”, constamos 

que o método surgiu nos primeiros anos da década de 1990 por um professor de física holandês, 

Eric Mazur (MAZUR, 2015). O método consiste num ensino por pares e teve origem no fato 

dos alunos terem dificuldades em compreender assuntos de física e matemática. 

Peer Instruction é um método que propõe a aprendizagem de conceitos essenciais 

levando os estudantes a obterem melhores resultados na resolução de problemas. Segundo 

Mazur (2015, p. 10), “para que esse método seja bem sucedido é necessário que o livro e as 

aulas expositivas desempenhem papéis diferentes dos que costumam exercer em uma disciplina 

convencional”. O autor acrescenta ainda que as atividades de leitura dos conteúdos das aulas 

devem acontecer com antecedência. Em seguida, nas aulas expositivas se esclarecem as dúvidas 

e apresentam exemplos para aprofundar a compreensão. Deste modo, os livros didáticos têm 

apenas um papel de referência e guia de estudo.  

Os objetivos básicos da Peer Instruction são (MAZUR, 2015): 

- Explorar a interação entre os estudantes durante as aulas expositivas; 

- Levar os estudantes a se concentraram nos conceitos fundamentais; 

- Garantir que as aulas sejam pautadas por apresentações curtas sobre pontos chave; 

- Elaborar testes conceituais para verificar as aprendizagens realizadas; 

- Facultar um tempo para que os estudantes possam responder e depois debater entre si 

às questões propostas. 

 Estes processos, oportunizam que os estudantes se esforcem a pensar com base nos 

argumentos que estão sendo desenvolvidos e dar-lhes uma oportunidade para avaliar a sua 

compreensão sobre os conceitos.  

                                                 
19 Descreve uma política adotada por organizações que permite aos funcionários, alunos e professores a 

oportunidade de utilizar os seus próprios aparelhos (laptops, tablets e smatphones). 
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São conhecidos vários resultados da Peer Instruction como as discussões para 

convencer os colegas e que quebram as aulas expositivas; os estudantes não se limitam apenas 

ao conhecimento disponível nos materiais, mas, principalmente, na verbalização e reflexão. 

Outra vantagem está no fato dos testes conceituais fornecerem um feedback imediato sobre o 

nível de aprendizagem (MAZUR, 2015). 

De acordo com Lima e Santos (2016, p. 1), “o peer-instruction (PI) é uma das mais 

importantes metodologias ativas de ensino-aprendizagem para estimular estudantes e obter 

feedback em tempo real com grande precisão acerca do aprendizado sobre um determinado 

tópico exposto durante uma aula”. Os autores realizaram experiências, no ensino médio, 

recorrendo a grupos de trabalho criados no Facebook e WhatsApp com o objetivo de serem um 

espaço de discussão sobre os temas de Física. Como forma de avaliar os progressos dos alunos 

recorreram à plataforma Google Forms. 

O recurso a meios tecnológicos na metodologia Peer Instruction é também uma das 

iniciativas seguidas por Leite (2018) usando Flashcards20 (on-line), Survey Monkey21 e Google 

Forms. 

Em suma, o método consiste em tirar o foco da aula tradicional (transferência de 

informações) e estimula a busca pelo conhecimento de forma autônoma. Esse processo é 

apoiado em leituras antes das aulas (ligadas aos temas propostos), o professor fomenta e medeia 

o debate entre os alunos, lança questões conceituais baseadas nas dificuldades da turma. Deste 

modo, as aulas tornam-se mais participativas e proporcionam mais interatividade entre os 

alunos no processo de aprendizagem. 

 

2.3 INICIATIVAS NACIONAIS EM TECNOLOGIAS NO ENSINO 

 

A preocupação com a introdução das tecnologias no ensino tem pautado a agenda 

política de Ministérios da Educação em vários países. No caso brasileiro, o Ministério da 

Educação (MEC) tem realizado algumas iniciativas que, ao longo do tempo, promoveram a 

integração das tecnologias nas escolas públicas.  

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) foi criado pelo Ministério 

da Educação em 1997 para promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento 

                                                 
20 Flashcards (termo que vem do inglês: Flash=rápido e Card= Cartão) são pequenos cartões que auxiliam 

no resumo e memorização de conteúdos. 
21 www.surveymonkey.com/ 
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pedagógico no ensino público fundamental e médio. A partir de 12 de dezembro de 2007, 

mediante a criação do Decreto n° 6.300, foi reestruturado e passou a ter o objetivo de promover 

o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação 

básica. 

O Portal do Professor foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2007, sendo 

que sua operacionalização foi iniciada no ano seguinte. Para sua formulação contou com a 

parceria das secretarias estaduais e municipais de educação, universidades públicas, assim 

como a colaboração de diferentes empresas e fundações privadas e públicas. 

O Portal tem como objetivo fomentar a participação dos professores em comunidades 

educacionais e oferecer conteúdos digitais, espaços de comunicação dentre outros elementos 

que contribuem para inclusão dos professores no ambiente de tecnologias educacionais. O 

mesmo está estruturado em sete espaços: Espaço da aula, Jornal, Multimídia, Cursos e 

Materiais, Colaboração e Links. 

 

 

Figura 3 - Portal do Professor 

 
Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

O Banco Internacional de Objetos Educacionais é uma plataforma criada pelo Ministério 

da Educação (MEC) em 2008, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Rede 

Latino-americana de Portais Educacionais - RELPE, Organização dos Estados Ibero-

americanos - OEI e outros. A finalidade do Banco Internacional de Objetos Educacionais é 

manter e compartilhar recursos educacionais digitais de livre acesso em todas as áreas e níveis 

de ensino, elaborados em diferentes formatos como: vídeo, áudio, software educacional, 

animação, além de imagem, mapa, hipertexto, significativo e adequado à realidade da 

comunidade educacional.  

Esse repositório está integrado ao Portal do Professor, também do Ministério da 

Educação. Um diferencial desse portal é a presença de conteúdos relacionados a experiências 
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de outros países, que estão disponíveis no acervo do Banco e podem ser consultados e utilizados 

pelos usuários de forma democrática. Essa característica possibilita que países com avanços 

mais significativos na área das tecnologias na educação possam contribuir com os outros países 

a atingir melhor nível de desempenho com os recursos digitais.  

O repositório possui objetos educacionais de acesso público para todos os níveis de 

ensino que podem ser acessados isoladamente ou em coleções. A figura abaixo mostra a página 

inicial do Banco Internacional de Objetos Educacionais, com acesso imediato a conteúdos para 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, educação superior 

e modalidades de ensino. 

 

Figura 4 - Banco Internacional de Objetos Educacionais 

 
Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

O Ministério da Educação Brasileiro, na tentativa de oferecer aos sistemas de ensino 

elementos que os ajude na aquisição de materiais e tecnologias para uso nas escolas públicas 

de educação básica, realiza, desde 2009 o lançamento do Guia de Tecnologias Educacionais22. 

Desse modo, através do lançamento de editais de Pré-Qualificação de Tecnologias 

Educacionais, nos anos 2009, 2011/12 e 2013, foi produzido o Guia de Tecnologias 

Educacionais. Esses guias são compostos por um leque de informações técnicas e pedagógicas 

referentes a vários tipos de recursos tecnológicos.  

O Guia de Tecnologias Educacionais lançado no período de 2009, por exemplo, estava 

organizado pelas seguintes categorias: gestão da educação, ensino aprendizagem, formação dos 

profissionais da educação, educação inclusiva, portais educacionais, diversidade e educação de 

jovens e adultos. Já o Guia de 2013, teve uma organização com as seguintes categorias: 

                                                 
22 http://portal.mec.gov.br/guia-de-tecnologias 
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- Áreas atendidas: acompanhamento pedagógico, comunicação e uso de mídias, Cultura 

Digital, cultura e artes, educação econômica, direitos humanos em educação, educação 

ambiental, esportes e lazer, ciências da natureza e promoção da saúde; 

- Modalidades de ensino: escolas urbanas e escolas do campo; 

- Público: professores, alunos e comunidade em geral. 

Presentemente, o Ministério da Educação Brasileiro (MEC) retomou em 2018 a 

iniciativa do Guia de Tecnologias Educacionais, integrando-a no Programa Educação 

Conectada23, e apresentando para o efeito a Plataforma Evidências24 que gerenciará a 

qualificação das várias tecnologias. Nesta atual versão, o MEC propõe organizar o Guia em 

cinco blocos de tecnologias: gestão da educação, ensino-aprendizagem, formação de 

profissionais da educação, educação inclusiva e portais educacionais. 

O “Programa Um Computador por Aluno” (PROUCA) teve por objetivo promover a 

inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de 

alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de computadores 

portáteis (Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010). 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014, que orienta a execução e o 

aprimoramento de políticas públicas do setor educacional apresenta um conjunto de diretrizes 

para a melhoria da qualidade da educação.  

No que concerne ao uso da tecnologia, o PNE/2014 em suas metas 2, 5 e 7 propõe 

estratégias para desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, assim 

como a seleção, certificação e divulgação de tecnologias educacionais que possam garantir 

maior qualidade ao ensino e aprendizagem de crianças e jovens, assegurando a diversidade de 

métodos e propostas pedagógicas inovadoras, considerando diversas abordagens 

metodológicas. Para isso, o Plano apresenta também estratégias para promover e estimular a 

formação inicial e continuada dos professores com o conhecimento de novas tecnologias 

educacionais. Nesse sentido, uma pesquisa realizada sobre o PNE, aferiu que “houve o avanço 

de trazer, como preocupação educacional, as tecnologias” (VOSGERAU et al., 2016, p. 12). 

Na tentativa de melhorar as condições de acessibilidade à internet nas escolas 

brasileiras, o governo federal, através do Decreto nº 9.204, de 23 de novembro de 2017, instituiu 

o Programa de Inovação Educação Conectada25. De acordo com o referido decreto, o Programa 

                                                 
23 http://educacaoconectada.mec.gov.br/ 
24 https://tecnologiaeducacional.mec.gov.br/ 
25 http://educacaoconectada.mec.gov.br 
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tem como “objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e 

fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica”. Associado ao Programa 

de Inovação Educação Conectada foram integrados quatros ambientes para auxiliar o uso da 

tecnologia digital: Plataforma Integrada, Plataforma AVAMEC, Plataforma Evidências e 

Centro de Mídias CNME (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Plataformas associadas ao Programa de Inovação Educação Conectada 

Plataforma Descrição Endereço 

Plataforma 

Integrada 

Ferramentas e conteúdos 

educacionais digitais para 

atender fins educacionais 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br 

Plataforma 

AVAMEC 

Ambiente virtual de 

aprendizagem que contribui para 

o processo de ensino-

aprendizagem de profissionais 

http://avamec.mec.gov.br/ 

Plataforma 

Evidências 

Sistema de avaliação para 

qualificar as tecnologias 

educacionais disponibilizadas no 

Guia de Tecnologias Digitais26 

do MEC 

https://tecnologiaeducacional.mec.gov.br/ 

Centro de Mídias 

CNME 

Proposta de ensino presencial 

mediado por tecnologia 

http://cnme.mec.gov.br/ 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Pela análise da abrangência de cada um dos quatros programas anteriores, podemos 

considerar que o Programa de Inovação Educação Conectada pode ser entendido como a mais 

recente iniciativa do poder público federal para incentivar a Tecnologia Educativa nas escolas 

brasileiras. Alguns desses programas, estão numa fase inicial de implementação e com várias 

ações ainda por executar, não conseguindo ter impacto nos acessos a recursos digitais, na 

formação de professores e na criação de condições de infraestruturas nas redes de internet.  

Já o Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte (PEE-RN 2015-2025), Lei nº 

10.049, de 27 de janeiro de 2016, aponta a importância das tecnologias na educação em sua 2ª 

dimensão que trata da qualidade da educação básica e suas condições de aprendizagem, citando 

na estratégia 15 da meta 3, a proposta de universalizar o acesso à rede mundial de informática, 

ampliando a relação dos alunos com computadores nas escolas de Educação Básica para 

promover o uso das tecnologias da informação e da comunicação como estratégias inovadoras 

que assegurem a aprendizagem dos estudantes. 

O Plano Nacional e o Plano Estadual de educação, assim como as Diretrizes 

Curriculares para o ensino fundamental, documentos principais que regulamentam a 

organização da educação básica no país, apresentam várias estratégias para uso das tecnologias 

                                                 
26 http://portal.mec.gov.br/guia-de-tecnologias 
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no ensino. Entretanto, os sistemas de ensino e principalmente o professor são os responsáveis 

pela organização de caminhos que garantam uma prática pedagógica mediada pela tecnologia 

e métodos inovadores para o processo de ensino e aprendizagem. 

Ao nível estadual, através do eixo de “Melhorias dos Serviços Públicos”, 

subcomponente “Melhoria da Qualidade da Educação Básica” integrado no “Projeto RN 

Sustentável27” têm sido promovidos “Projetos de Inovação Pedagógica - PIP” com uma 

abrangência prevista entre 2013 e 2019 (CARVALHO, 2016a). Os recursos28 são da Secretaria 

Estadual de Educação (SEEC), viabilizados por meio do referido “Projeto RN Sustentável” 

apoiado pelo Banco Mundial. 

O PIP visa combater os problemas de aprendizagem enfrentados pelas escolas, 

possibilitando a melhoria e fortalecimento da participação dos professores e alunos. Será 

repassado aos caixas escolares o valor de R$ 4.749.000,0029 (quatro milhões setecentos e 

quarenta e nove mil reais), não sendo indicado pela Assessoria de Comunicação do Estado 

(ASSECOM/RN) a forma de distribuição do investimento ao longo do período de execução do 

projeto. 

Desenvolvido pela Secretaria de Educação do RN, através do Programa Governo 

Cidadão, o Projeto de Inovação Pedagógica (PIP) tem como objetivo oferecer apoio 

pedagógico, técnico e financeiro ao desenvolvimento de propostas de aprendizagem inovadoras 

que possibilitem o fortalecimento dos processos educacionais. De acordo com a 

ASSECOM/RN, na sua primeira edição, em 2015, o PIP envolveu 111 escolas. Na segunda 

edição, 2016, foram 130 escolas beneficiadas. Durante o ano de 2017, o projeto contemplou 

158 instituições de ensino. 

O PIP, no que considera um dos campos de desenvolvimento, a “Comunicação, uso de 

mídias e cultura digital”, se propõe em “fomentar o processo criativo, através de inovações 

metodológicas, e propor situações que permitam o uso de mídias e tecnologias de informação 

e da comunicação de forma crítica” (SEEC, 2015). 

As tecnologias lançam grandes desafios sociais e educativos que têm merecido a atenção 

de várias organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (SITEAL, 2014). 

                                                 
27 http://www.rnsustentavel.rn.gov.br 

28 2015 - 1ª edição - R$ 1,7 milhões - 111 Escolas beneficiadas; 2016 - 2ª edição - R$ 4,9 milhões - 130 Escolas 

beneficiadas; 2017 - 3ª edição - R$ 6,3 milhões - 158 Escolas beneficiadas 
29 Fonte: ASSECOM/RN, http://www.rnsustentavel.rn.gov.br 



58 

Vários países, através das estruturas oficiais vocacionadas para a gestão da educação, 

têm promovido projetos públicos visando a inclusão digital e a integração das tecnologias nos 

contextos educativos (CAETANO, 2012; MARTINS; FLORES, 2015; MOÇAMBIQUE, 

2011). 

Além das iniciativas apresentadas no contexto brasileiro, ao longo dos últimos anos, 

outros países da CPLP30 têm desenvolvido projetos visando a introdução das tecnologias no 

ensino público (Quadro 3). 

 

Quadro 4 - Projetos Internacionais de Tecnologia no Ensino 

País Projeto Ano de 

Criação 

Brasil Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo)
31

 1997 

Portugal Plano Tecnológico da Educação (PTE)
32

 2007 

Cabo Verde Mundu Novu
33

 2009 

Moçambique Plano Tecnológico da Educação
34

 2011 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Os exemplos de projetos apresentados, apesar de serem desenvolvidos em latitudes 

diferentes, tinham objetivos e eixos comuns. Os projetos visavam equipar as escolas com meios 

tecnológicos, distribuir computadores a alunos/professores, capacitar os professores no domínio 

das tecnologias e promover as práticas pedagógicas com utilização desses meios. 

 Apesar de elevados investimentos e dos grandes esforços no âmbito da integração das 

tecnologias no ensino, uma boa parte dos objetivos estão ainda por alcançar (CAETANO, 2012; 

MARTINS; FLORES, 2015) e o cenário que encontramos em muitas escolas é o seguinte: 

- Baixa taxa de utilização dos equipamentos disponíveis; 

- Subutilização dos laboratórios de informática; 

- Fragilidades ao nível do perfil de competências tecnológicas dos professores; 

- Desconhecimento de modelos de formação orientados para a didática da tecnologia; 

- Insuficiências nas lideranças nacionais, regionais e locais. 

Em alguns casos, passadas mais de duas décadas, encontramos grandes desafios para, 

verdadeiramente, alcançarmos uma boa integração da tecnologia nas práticas pedagógicas.  

 

                                                 
30 Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

31 http://portal.mec.gov.br/proinfo 
32 http://www.dgeec.mec.pt/np4/243.html 
33 http://www.mundunovu.gov.cv/ 
34 http://www.mined.gov.mz/Legislacao/Documents/Plano_Tecnologico_Educacao_1a_versao.pdf 
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2.4 RELAÇÕES ENTRE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

O conceito de inovação tem sido, principalmente, associado à indústria e à investigação 

científica, sendo que, na realidade brasileira, tem sido pouco estudado. Essas situações 

acontecem com alguma frequência quando se trabalha com comportamentos humanos muito 

enraizados em práticas milenares (LAGARTO, 2013). 

Os resultados da avaliação PISA35 (Programme for International Student Assessment) 

que têm por objetivo a produção de indicadores que contribuam para a discussão da qualidade 

da educação nos países participantes, contribuindo para o desenvolvimento de políticas de 

melhoria do ensino básico. A avaliação é realizada pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e, em 2015, o Brasil, entre 76 países, ocupava a posição 

de 60º lugar.  

Esta situação, gera algumas preocupações que se adicionam a outras já existentes como: 

“o modelo de aula continua predominantemente oral e escrito, assim como os 

recursos utilizados. Nesse contexto, tem se mantido intactos giz, caderno e 

caneta. Quando mudam, ganham uma nova roupagem por meio da utilização 

de instrumentos audiovisuais” (DAROS, 2018, p. 3). 

Face a essas preocupações, a autora questiona, como será possível dar uma resposta 

adequada para inverter este cenário? A própria autora reconhece que é necessário: 

- Participação mais ativa dos alunos; 

- Reestruturação das práticas; 

- Estratégias que possibilitem a estruturação de um ensino mais dinâmico em 

consonância com a realidade dos alunos.  

Assim, para Daros (2018), a inovação, para além de necessária, é um meio de 

transformar e melhorar a educação. O perfil da escola deve alinhar-se a lógica da sociedade 

cada vez mais marcada por inovações em seus produtos e serviços, criando possibilidades para 

acompanhar a performance do mundo atual, proporcionando práticas que convidem os alunos 

para maior integração e participação em seus processos de construção de conhecimentos.      

A proposta de definições sobre inovação de acordo com o Manual de Oslo OCDE (1997, 

p. 57), destaca:  

a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no 

que concerne a suas características ou usos previstos. Incluem-se 

melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e 

                                                 
35 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. 
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materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características 

funcionais. 

A inovação educacional “é definida como qualquer mudança dinâmica que pretenda 

adicionar valor aos processos educacionais e resultando em efeitos mensuráveis, seja em termos 

da satisfação dos interessados ou da atuação educacional” OCDE (2010, p. 12). O documento 

ainda destaca que os melhores resultados das iniciativas em inovação educacional estão 

centrados em duas áreas: na educação profissional e tecnológica e nos recursos de leitura digital.  

É conhecida a grande preocupação dos sistemas de ensino relacionada à busca de 

mecanismos para inovação educacional, como também algumas iniciativas que almejam um 

delineamento renovado para as práticas de ensino e aprendizagem. Seja qual for a iniciativa ou 

estratégia inovadora, “toda prática educativa deve ter caráter intencional e necessita de 

planejamento e sistematização” (DAROS, 2018, p. 5). A autora destaca ainda a necessidade de 

se observar os vários elementos que colaboram para o formato de um processo inovador, como 

o perfil criativo, o encorajamento para firmar novas ideias, os conhecimentos e os recursos 

materiais disponíveis. 

O processo de inovação educacional não está condicionado apenas à disposição docente 

para incorporação de mudanças no seu fazer ou a tecnologias disponíveis para efetivação desse 

processo. É preciso um conjunto de condições intelectuais, formativas e materiais que 

possibilitem aos sistemas de ensino incorporar práticas inovadoras na educação. 

As tecnologias têm grande influência nas várias esferas sociais e vêm alterando as 

relações de trabalho, comunicação, comportamentos, padrões e valores, impulsionando 

inovações e dinamismo em diferentes aspectos da nossa vida. Essas influências marcam 

também a educação, onde as tecnologias representam um grande contributo no processo de 

inovação educacional, como evidencia a OCDE (2010, p. 3): 

A tecnologia veio para representar um papel integral e importante na 

educação. [...] muitos países estão investindo pesado novamente na promoção 

de inovações educacionais baseadas em tecnologia, através da universalização 

do acesso (um computador por aluno), e da produção de recursos e 

plataformas de aprendizagem digital. 

O documento destaca ainda que os investimentos públicos na educação e a habilidade 

de inovar na atualidade representam importância como nunca anteriormente, associados a 

inserção das tecnologias neste processo. Desse modo, as iniciativas públicas preocupadas em 

adequar a realidade educacional às características da sociedade atual contribuem para uma 

educação direcionada aos interesses dos alunos que já se beneficiam desses recursos fora da 

escola, promovendo um sistema educacional mais igualitário e efetivo. 
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Apesar das inúmeras vantagens que as tecnologias propiciam para incrementar e 

estimular a aprendizagem, os impactos dos recursos digitais na educação ainda têm marcado 

superficialmente os contextos escolares. É preciso reconhecer que os altos investimentos em 

equipamentos nas escolas ainda não asseguram as modificações das práticas educativas. 

Associado à aquisição de recursos tecnológicos, se faz necessário organizar estratégias que 

habilitem os professores a adquirir habilidades para utilização pedagógica das tecnologias, 

reformulando as suas práticas e sendo capazes de construir recursos e metodologias que 

proporcionem a inovação do ensino e aprendizagem (OCDE, 2016). 

A tecnologia reúne condições para ser uma alavanca de grandes inovações pedagógicas 

que contribuam para a construção de um conhecimento individual e coletivo (SEEGGER et al, 

2012). Para os autores, as tecnologias entram com novos dispositivos e as práticas pedagógicas 

se mantém com os velhos paradigmas. Acresce ainda o fato que os professores transferem a 

centralidade para os recursos tecnológicos.  

Inovação não acontece no vácuo, mas requer abertura e interações entre sistemas e seus 

ambientes e, principalmente, depende da ação dos professores em suas práticas. A tecnologia 

surge como um elemento facilitador e potencializador da inovação. Assim, entendemos que o 

fator crítico de sucesso para a inovação educacional está na pedagogia e não na tecnologia. 

Lagarto (2013) lança a seguinte questão: “quem tem medo do digital?”. Para o autor, o 

verdadeiro problema não está nos celulares, mas sim no fato da escola, e particularmente muito 

professores, não saberem lidar com os desafios que as tecnologias podem levar para uma aula.  

Saviani (1995) defende que a inovação educacional pode ocorrer em quatro níveis. No 

primeiro, a organização institucional e a finalidade do ensino mantêm-se íntegros, ocorrendo 

apenas tímidas mudanças nos métodos; no segundo nível o autor destaca a permanência da 

organização institucional e suas finalidades, entretanto nessa fase já ocorrem significativas 

alterações nos seus métodos de ensino. Na fase seguinte, as finalidades do ensino são mantidas, 

mas para alcançá-las utilizam-se estratégias não institucionalizadas associadas aos métodos 

institucionais; na última fase as finalidades da educação passam por alterações, onde se buscam 

estratégias e recursos que garantam a eficácia dessas novas finalidades. 

Para que as escolas sejam “inovadoras têm de ter professores inovadores, capazes de 

questionarem de forma permanente as suas práticas e introduzirem sistematicamente, nos seus 

modelos de gestão do espaço pedagógico” os verdadeiros processos de mudança (LAGARTO, 

2013, p. 5). O autor reforça que a implementação de processos inovadores nas escolas envolve 

lideranças capazes de assumir as inovações como o caminho a seguir. Sem fortes lideranças, a 
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inovação corre o risco de fracassar depois das habituais motivações provocadas pelos impactos 

iniciais das propostas de mudança e pelo encanto que as tecnologias podem provocar. 

Daros (2018) apresenta um leque de possibilidades e vantagens que a inovação 

proporciona na educação, agregando à escola novas posturas e papéis, a partir do intercâmbio 

e colaboração constante de todos que fazem parte desse processo. Nesse sentido, a autora 

destaca que a inovação educativa oportuniza:   

- Interação significativa entre os diversos saberes; 

- Escola como lugar democrático, envolvente e estimulante; 

- Valorização e reflexão sobre vivências e experiências; 

- Expansão da autonomia pedagógica, gerando um movimento intelectual constante; 

- Transposição de conceitos, práticas e ideias sem deixar de lado a teoria; 

Para que  o processo de inovação  e seus resultados sejam efetivamente alcançados, é 

necessário amplo acesso a recursos tecnológicos, organização de novas estruturas de ensino que 

oportunize maior integração e interação entre todos, maiores investimentos em formação 

docente e, prioritariamente, inserção de novos saberes sem  ignorar o conhecimento científico 

clássico, considerando que a inovação educacional não corresponde apenas na ação pedagógica, 

mas também na ação epistemológica (DAROS, 2018). 

De acordo com uma pesquisa36, realizada entre 2006 e 2015, desenvolvida no âmbito 

das atividades da OCDE37  e coordenada por vários pesquisadores internacionais (VINCENT-

LANCRIN et al., 2019), medir a inovação na educação e entender como ela funciona é essencial 

para melhorar a qualidade do setor educacional. Os pesquisadores procuraram examinar se as 

práticas inovadoras (nas áreas de leitura, matemática e ensino de ciências) estão mudando 

dentro das salas de aula e como os alunos usam os recursos de aprendizagem. Um dos objetivos 

foi identificar como os professores mudam as suas práticas de desenvolvimento profissional e 

compreender como as mudanças e a inovação estão ligadas a melhores resultados educacionais. 

Para a OCDE, analisar esses elementos permitiria entender melhor o papel da inovação na 

educação e, nesse sentido, lançou algumas questões quanto à inovação: O uso da tecnologia se 

ampliou? As avaliações tornam-se mais importantes nas práticas pedagógicas? Os alunos 

recebem mais apoio ao longo da sua aprendizagem? Eles ainda são convidados a memorizar 

                                                 
36 Pesquisa que resultou no relatório com a designação “Measuring Innovation in Education” que 

analisou 150 práticas educacionais no ensino fundamental e médio. Os resultados foram obtidos através da análise 

das seguintes fontes de dados educacionais: “Programme on International Student Assessment (PISA)”, “Trends 

in International Mathematics and Science Study (TIMSS)” e “Progress in International Reading Literacy Study 

(PIRLS)” 
37 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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fatos e procedimentos? Os professores cada vez mais envolvem os alunos em atividades de 

aprendizagem de pares? 

Dada a amplitude e profundidade do referido estudo da OCDE, iremos partilhar os 

quatro aspetos que nos parecem mais relevantes do relatório: (a) conceito inovação em 

educação, (b) inovação com TIC, (c) considerações sobre a inovação educacional no Brasil e 

(d) principais resultados no âmbito internacional  (VINCENT-LANCRIN et al., 2019): 

a) No que se refere ao conceito de inovação, o relatório aponta que as organizações 

educacionais contribuem para a inovação quando apresentam, por exemplo, produtos e serviços 

novos ou significativamente diferentes ou pedagogias e experiências educativas com novas 

abordagens. Nesse sentido, a inovação acontece quando existem mudanças visíveis em 

momentos quando os professores trabalham juntos, quando eles agrupam os alunos ou 

gerenciam aspectos das experiências de aprendizagem. A OCDE alarga também o conceito de 

inovação ao nível do desenvolvimento profissional dos professores, nomeadamente, no que se 

refere aos professores que desenvolvem novas competências e práticas tendo como referência 

outros professores (aprendizagem pelos pares). Para este último aspecto, o relatório identificou 

que o número de alunos expostos a aulas de professores com novas experiências provenientes 

de aprendizagem pelos pares aumentou significativamente em países como Israel, Itália, Nova 

Zelândia, Turquia e Coreia; 

b) A inovação em práticas educacionais não está necessariamente relacionada à 

tecnologia. Os computadores e outras tecnologias têm potenciado, ao longo do tempo, o 

processo de inovação em educação. Na grande maioria dos países, o acesso a tecnologias 

(computadores e tablets) nos ambientes escolares reduziu e, de acordo com dados do relatório, 

isso deveu-se ao acréscimo de computadores em casa das famílias, ao maior número de 

computadores portáteis pessoais e ao acesso mais generalizado a celulares. Apesar disso, o 

número de estudantes que procurou nas tecnologias uma forma para identificar conhecimentos 

em matemática, ciência e leitura, teve um aumento muito significativo. A OCDE destacou ainda 

que a aplicação de tecnologias na educação, com destaque para as tecnologias digitais, 

apresenta-se como uma promessa fundamental para a inovação e melhoria dos sistemas 

educativos; 

c) O relatório da OCDE analisou a inovação educacional em 44 países38 mas, no caso 

do Brasil, destacou mudanças negativas ao nível de experimentos práticos em laboratórios de 

                                                 
38 Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colômbia, Chile, República Checa, Dinamarca, Estônia, 

Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, China, Hungria, Islândia, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, 

Japão, Coreia, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polónia, Portugal, 
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ciências (41ª posição entre os 44 países),  número de estudantes de 15 anos que chega a 

conclusões de experimentos na área de ciências (25ª posição entre os 44 países) e capacidade 

dos alunos de 15 anos na explicação das suas ideias nas aulas de ciências (26ª posição entre os 

44 países). No que diz respeito a evoluções positivas na inovação educacional brasileira, o 

relatório da OCDE evidenciou a capacidade dos alunos de 15 anos de idade em explicar a 

relevância de tópicos de ciência (6ª posição entre os 44 países), redução da organização de 

turmas por habilidades dos alunos (1ª posição entre os 44 países), acompanhamento de dados 

de desempenho escolar ao longo do tempo por uma autoridade administrativa (19ª posição entre 

os 44 países) e publicitação pública dos resultados escolares (6ª posição entre os 44 países); 

d) Quanto aos principais resultados no âmbito internacional, o relatório apontou seis 

pilares  impulsionadores da inovação e melhoria na educação: recursos humanos (as aptidões e 

abertura para a inovação de atores dentro do setor da educação, nomeadamente os professores), 

aprendizagem organizacional (capacidade das instituições escolares na organização de trabalho 

visando absorver e gerar conhecimento), tecnologia (aplicação das tecnologias digitais em sala 

de aula e na realização de estudos sobre os seus resultados), regulação e organização do sistema 

educativo (incentivo e promoção a boas ideias, empreendedorismo dos atores das escolas em 

incentivos e fundos para a inovação), pesquisa educacional (investimento e uso de pesquisa são 

elementos-chave no ecossistema de inovação educacional) e desenvolvimento educacional 

(desenvolvimento de ferramentas inovadoras para a melhoria de processos). De acordo com a 

OCDE, alguns desses diferentes pilares de inovação poderiam ser medidos e monitorados ao 

longo do tempo num âmbito nacional e, dessa forma, preparar o caminho para um “índice de 

capacidade de inovação” na Educação. Essa iniciativa, daria aos países uma melhor 

compreensão de seus pontos fortes e fraquezas no avanço de seus sistemas educacionais. Nas 

conclusões, no que concerne ao âmbito das TIC ao nível da inovação educacional, a OCDE 

aponta que elas podem melhorar as estratégias de aquisição de conhecimento, pedagogias de 

aprendizagem ativa, bem como, a promoção de habilidades de ordem superior. 

Compreendemos que a inovação educacional deve ser entendida como uma 

possibilidade de aproximação entre as práticas e as várias maneiras como os alunos acessam e 

constroem o conhecimento, adequando a escola às características e desafios do seu tempo, 

abandonando a exaltação da inovação como uma simples e efêmera característica educacional.  

  

                                                 
Federação Russa, Singapura, Eslováquia, Eslovénia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido 

(Inglaterra), Estados Unidos da América. 

. 
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3 TECNOLOGIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

A integração da tecnologia no ensino deve requer um planejamento orientado com forte 

intencionalidade educativa. Devemos realizar atividades que enriqueçam as experiências dos 

alunos. Por isso, mais que dinamizar aulas de informática em laboratórios, são essenciais boas 

aulas com inclusão de meios tecnológicos criteriosamente selecionados pelo professor 

(CAETANO, 2012). 

Esta proposta é igualmente defendida por Kenski (2012, p. 9) ao afirmar que “não basta 

adquirir a máquina, é preciso aprender a utilizá-la”. 

O emprego das tecnologias no contexto educacional favorece o desenvolvimento de 

estratégias de ensino e aprendizagem inovadoras, além de práticas que possibilitam ao aluno 

uma aprendizagem significativa de modo a integrar estratégias didáticas que potencializam o 

desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem. Para isso, a escola não pode se esquivar diante 

das possibilidades que as tecnologias favorecem à educação, nem ignorar a atratividade que 

estes recursos podem proporcionar ao fazer pedagógico (COSTA, 2010). 

Com as transformações na forma de ensinar, exigidas pela sociedade atual e com a 

inserção das tecnologias nesse processo, mudam-se também as formas de aprendizagem. Os 

alunos sentem-se mais incentivados e atraídos pelas inovações pedagógicas que as tecnologias 

favorecem ao fazer docente, pois estas diferem das práticas monótonas e cansativas que por 

muito tempo permearam a sala de aula, quando não existia diálogo entre professor e aluno 

(COSTA, 2010). 

Nesse sentido, julgamos pertinente, ao longo deste capítulo, apresentar alguns padrões 

de competência em tecnologia educativa que são reconhecidos como aspectos essenciais para 

uma boa inserção das tecnologias digitais em sala de aula. Posteriormente, analisaremos 

elementos que caracterizam a formação de professores no domínio da tecnologia educativa e, 

por fim, dedicaremos atenção aos fatores facilitadores e de resistência no uso das tecnologias 

em contexto educativo. 

 

3.1 PADRÕES DE COMPETÊNCIA EM TECNOLOGIA EDUCATIVA 

 

De acordo com um artigo publicado na revista “The Economist”, vários pesquisadores 

internacionais, identificaram novos papéis do professor que determinam melhores 

aprendizagens dos alunos e que contribuem para a melhoria dos resultados escolares. Entre 
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vários papéis identificados, podemos destacar: o professor como agente facilitador e o professor 

como utilizador da tecnologia no sentido de intensificar e potencializar a aprendizagem face 

aos modelos tradicionais de ensino (HANUSHEK, 2016). 

Perante o cenário da sociedade tecnológica, o papel do professor deverá mudar, 

deixando de ser um simples transmissor de conhecimentos para assumir o papel de guiar o 

aluno, motivando-o e incutindo o sentido da investigação, desempenhando assim um papel 

fundamental na integração das TIC no currículo escolar (UNESCO, 2004). 

Um estudo da UNESCO, envolvendo vários países (Indonésia, Malásia, Filipinas, 

Singapura, Coreia do Sul e Tailândia), revelou que o professor tem, através das tecnologias, um 

papel importante a desempenhar na mudança de paradigma do ensino e aprendizagem e, através 

da frequência de programas de formação inicial de professores, deve concentrar-se menos em 

competências básicas de alfabetização e mais na utilização das tecnologias no ensino 

(UNESCO, 2004). 

Segundo Cabero (2006), para que os professores estejam preparados para uma boa 

integração das tecnologias devem passar por cinco fases: (a) entrada: aprender os 

conhecimentos básicos; (b) adoção: utilizar a tecnologia para apoiar a atividade docente; (c) 

adaptação: integrar a tecnologia na prática da sala de aula; (d) apropriação: centrar no trabalho 

colaborativo baseado em projetos; (d) invenção: descobrir novos usos e utilizar vários meios. 

É necessário e urgente que os professores dos diversos graus de ensino façam uma 

utilização educativa dos recursos tecnológicos. Para tal, é importante que se invista na formação 

de professores na área da tecnologia para que eles se consciencializem da importância das 

tecnologias em contexto educativo. Mas esta formação implica ensinar os professores não a 

trabalhar com esses recursos, mas sim ajudá-los a adquirir competências de ensino e de 

aprendizagem pela exploração de atividades (NETO, 2010). 

Além dos problemas relacionados com as diferenças na formação inicial de professores 

no domínio das tecnologias, nem sempre essa formação se concentra na apresentação e 

promoção das potencialidades pedagógicas, mas sim na aquisição de conhecimentos básicos 

como o processador de texto (PAIVA, 2002).  

Torna-se essencial conhecer quais as competências em tecnologias definidas como “a 

possibilidade de mobilização de capacidades, conhecimentos e atitudes em situações de ensino 

e aprendizagem, em que o uso das tecnologias é relevante para resolver com sucesso os 

problemas” (COSTA et al., 2012, p. 87). 

A UNESCO, no âmbito do relatório “Padrões de Competência em TIC para 

Professores”, apresenta três competências quanto à ação pedagógica na utilização da tecnologia:  
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Descrever como o ensino didático e as TIC podem ser usadas para apoiar a 

aquisição, por parte dos alunos, do conhecimento da disciplina escolar; 

Incorporar as atividades apropriadas em TIC aos planos de aula, de modo a 

ajudar o processo de aquisição, pelos alunos, do conhecimento da disciplina 

escolar; 

Usar programa de apresentação e recursos digitais como apoio ao ensino 

(UNESCO, 2009, p. 9). 

Como podemos observar, as recomendações da UNESCO apontam para que a utilização 

da tecnologia tenha uma dimensão didática no sentido dos professores a incorporarem nas 

atividades de cada disciplina de forma a apoiar o processo de construção de conhecimento dos 

alunos. 

A preocupação pela integração da tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem 

tem merecido a atenção das políticas públicas. Um dos exemplos, no caso brasileiro, é a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) que, entre as competências gerais da educação básica, 

enuncia duas para a integração das tecnologias (BRASIL, 2018): 

Utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital (Competência 4); Compreender, 

utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética (Competência 5) (2018, p. 9). 

Mesmo reconhecendo que ainda existem resistências de alguns professores para 

utilização da tecnologia, a BNCC estabelece competências no sentido de os professores 

realizarem uma ação pedagógica que responda aos desafios atuais da educação. 

A BNCC na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (Filosofia, Geografia, 

História e Sociologia) propõe que o ensino médio assuma o desafio de dialogar com as 

tecnologias conforme iniciado no ensino fundamental. A BNCC (BRASIL, 2018) alerta para o 

fato das tecnologias digitais apresentarem:  

apelos consumistas e simbólicos capazes de alterar suas formas de leitura de 

mundo, práticas de convívio, comunicação, participação política e produção 

de conhecimento, interferindo efetivamente no conjunto das relações sociais 

(2018, p. 549). 

É notória a preocupação da BNCC em chamar a atenção dos professores para os efeitos 

da tecnologia nos comportamentos e nas relações sociais. No que se refere às competências 

específicas e habilidades, no âmbito das Ciências Sociais e Humanas, a BNCC para a 

competência 1 (Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais) 

estabelece a seguinte habilidade (BRASIL, 2018): 

Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e de diferentes 

gêneros textuais e as tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 
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(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 

na vida pessoal e coletiva  (2018, p. 560). 

Deste modo, são destacadas habilidades que devem ser promovidas nas Ciências Sociais 

e Humanas e que, na nossa opinião, se concentram na utilização da tecnologia para processos 

de interação social. 

Entre as inúmeras possibilidades tecnológicas que estão ao alcance dos professores, 

destacamos os vários apps que hoje marcam uma forte presença no mundo da tecnologia 

educativa.  

 

3.2 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM TECNOLOGIA EDUCATIVA 

 

A integração da área da tecnologia educativa no processo de formação do professor tem 

sido reconhecida por vários pesquisadores (PAPERT, 1993; PERRENOUD, 2000) ao longo das 

duas últimas décadas.  

Entre as dez competências profissionais para ensinar apresentadas por Perrenoud 

(2000), destacamos a oitava competência designada pelo autor: “utilizar novas tecnologias”. 

Para o autor, os aspectos mais essenciais ao nível da formação tecnológica dos professores 

devem estar ao redor da exploração das potencialidades didáticas dos programas em relação aos 

objetivos do ensino e na utilização das ferramentas multimídia no ensino. 

Para Caetano (2015), a formação de professores ao nível da utilização pedagógica das 

tecnologias é o maior desafio a ser superado. Os professores precisam adquirir formação que 

os capacitem a usar as tecnologias para a realização de sua prática profissional e serem capazes 

de planear, realizar e avaliar atividades de ensino e aprendizagem tirando partido desses 

recursos. Não basta apenas integrar as tecnologias na prática pedagógica, é necessário ser capaz 

de detectar o papel que esses recursos podem desempenhar na melhoria do processo educativo. 

De acordo com o artigo 62º da Lei de Bases da Educação Nacional39, a “União, o Distrito 

Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação 

inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério”. A formação continuada 

deve garantir a atualização de conhecimentos e de competências profissionais de forma a 

garantir um bom desempenho pedagógico. 

                                                 
39 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96. 
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Não existindo no Brasil uma estrutura nacional vocacionada exclusivamente para a 

formação continuada de professores levou a que, já na década de 80, fossem reconhecidas 

fragilidades a esse nível (ALFERES; MAINARDES, 2011). Também para Ribas (2000), nessa 

mesma década, as pesquisas demonstravam que as formações continuadas oferecidas pelos 

órgãos do Estado aos professores da rede pública eram ineficientes devido à falta de uma 

política séria de capacitação, visto que as propostas implementadas pelos governos eram 

descontínuas e não atendiam às necessidades da escola e dos professores.  

Neste contexto, a formação continuada no Brasil tem estado sujeita a iniciativas pontuais 

e descontinuadas que são realizadas por várias estruturas da esfera federal, estadual ou 

municipal. A título de exemplo, um dos maiores programas nacionais que também contemplou 

formação continuada foi o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo)40. O 

ProInfo, numa das suas componentes previstas no Decreto nº 6.300 de 12 de dezembro de 2007, 

destacava a formação continuada de professores e outros agentes para o uso pedagógico das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, surgindo assim o Programa Nacional de Formação 

Continuada em Tecnologia Educacional (ProInfo Integrado). Este programa de formação foi 

estruturado nos seguintes cursos de formação: Introdução à Educação Digital (40h), 

Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TIC (100h) e Elaboração de 

Projetos (40h) (RAMOS; ARRIADA; FIORENTINI, 2009).  

 

Quadro 5 - Cursos de formação do ProInfo 
Curso Unidades 

1. Introdução à Educação Digital Tecnologias na sociedade e na escola; 

Navegação, pesquisa na Internet e segurança na rede; 

Blogs: O quê? Por quê? Como?  

Elaboração e Edição de Textos; 
Cooperação (ou interação?) na rede; 

Cooperação pressupõe diálogo; 

Apresentações de slides digitais na escola; 

Resolução de problemas com a planilha eletrônica; 

2. Tecnologias na Educação: Ensinando e 

Aprendendo com as TIC 

Tecnologias de informação e comunicação na educação; 

Internet, hipertexto, hipermídia; 
Currículo, projetos e tecnologias; 

Prática pedagógica e mídias digitais. 

3. Elaboração de Projetos Projetos 

Currículo 

Tecnologia 

Fonte: Prado e Almeida (2009); Ramos, Arriada e Fiorentini (2009); Tornaghi e Almeida (2010) 

 

Da análise do Quadro 5, podemos compreender o sentido evolutivo dos cursos 

apresentados no Programa ProInfo Integrado. O curso 1, tinha como objetivo “contribuir para 

a inclusão digital dos profissionais da educação” (RAMOS; ARRIADA; FIORENTINI, 2009, 

                                                 
40 http://portal.mec.gov.br/proinfo 
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p. 12). O curso 2 visava disponibilizar apoios teóricos, metodológicos e práticos para que os 

professores e gestores escolares pudessem compreender e utilizar o potencial pedagógico de 

recursos das TIC no ensino e aprendizagem das suas escolas (TORNAGHI; PRADO; 

ALMEIDA, 2010). O curso 3, tinha como objetivo proporcionar “aprofundamento teórico do 

conceito de projetos e suas especificidades no contexto escolar, bem como a articulação das 

práticas pedagógicas baseadas em projetos de trabalho com aspectos relacionados ao currículo” 

(PRADO; ALMEIDA, 2009, p. 7) 

Apesar dos cursos serem independentes e não exigirem como pré-requisito a frequência 

de outro curso anterior, conseguimos, no entanto, visualizar uma organização lógica e 

metodológica entre cada um deles. O Curso 1 se concentrava na dimensão técnica de 

apresentação de tecnologias e suas potencialidades, o Curso 2 na apresentação de indicações 

metodológicas para a integração das TIC em sala de aula e o Curso 3 se apresentava ao nível 

da elaboração de projetos de aplicabilidade dos conteúdos e metodologias em ambiente prático. 

Da análise dos objetivos do programa de formação continuada apresentada pelo ProInfo 

Integrado e das modalidades de cada curso, julgamos ser uma proposta adequada e com uma 

organização que deixava almejar um sucesso ao nível da formação na área da Tecnologia 

Educativa.  

No entanto, apesar desses elementos, algumas pesquisas (BARRA, 2007; MARTINS; 

FLORES, 2015; VOSGERAU, 2012) que tiverem como objetivo analisar os impactos do 

Programa ProInfo, identificaram fragilidades ao nível da formação de professores. Entre essas 

fragilidades, podemos destacar: 

- Utilização superficial dos laboratórios, confronto com professores com perfil 

conservador e falta de acompanhamento (MARTINS; FLORES, 2015); 

- Desmotivação dos professores pela frequência nos cursos de formação 

(LORENZETTI; VASQUES, 2017); 

- Reduzida ligação das secretarias municipais de educação com as instituições de ensino 

superior (BARRA, 2007); 

- Problemas na seleção dos multiplicadores (formadores), tendo havido as seguintes 

modalidades de seleção: concurso, convite por afinidade com a tecnologia e indicação política 

(SCHNELL, 2009); 

- Falta de qualidade de alguns formadores (BARRA, 2007); 

- Insuficiência de recursos financeiros para a formação face aos recursos afetos a 

equipamentos  (MARTINS; FLORES, 2015; SCHNELL, 2009); 
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- As tecnologias digitais não foram plenamente integradas nos Projetos Político 

Pedagógicos (SCHNELL, 2009). 

Entre as várias pesquisas anteriormente indicadas, salientamos as duas principais 

conclusões referidas nos trabalhos de Martins e Flores (2015): (1) a existência de uma relação 

direta entre o processo de formação continuada dos professores e o nível de utilização das TDIC 

e (2) uma significativa diferença entre os objetivos previstos em lei e o que realmente aconteceu 

nas escolas.  

Apesar de algumas experiências apresentadas de formação continuada na área da 

Tecnologia Educativa, a realidade é que ainda encontramos grandes necessidades de formação 

nessa área o que dificulta a integração pedagógica das tecnologias digitais nos processos de 

ensino e aprendizagem.  

Julgamos que os modelos de formação continuada de professores em Tecnologia 

Educativa requerem requisitos próprios que possam garantir mais qualidade e diversidade 

formativa, mas principalmente, potenciar a continuidade e autonomia de utilização pelos 

professores. Acreditamos, por exemplo, que um grande volume de horas de formação 

continuada não é garantia de mudança nas práticas pedagógicas.  

Urge também inserir esse debate na formação inicial de professores, reconhecendo a 

necessidade que esse tipo de formação não ignore a integração das TIC e que as instituições de 

ensino superior reforcem a formação no seu potencial pedagógico (COSTA, 2008). 

Numa pesquisa centrada na análise do uso das tecnologias digitais em cursos de 

formação inicial de professores brasileiros, foram identificadas algumas deficiências 

(SANTOS, 2009): a tecnologia era utilizada pelos formandos essencialmente ao nível pessoal 

e pouco nos contextos formativos ao longo do curso e a formação não potenciava a exploração 

de possibilidades educacionais dos recursos tecnológicos. Nesse sentido, a autora apontou como 

relevante indicar novos caminhos para reformular as propostas de formação inicial dos 

professores na área das tecnologias digitais, bem como, a inclusão nos cursos de formação 

inicial de professores de momentos de reflexão crítica para o uso das tecnologias. 

Para Teixeira (2014, p. 36), a “formação inicial de professores41 que não acompanhar as 

mudanças expostas pela entrada das TDIC nos processos formativos estará em descompasso 

com a realidade contemporânea”. A autora enumera ainda que a formação inicial de professores 

deve contemplar a formação crítica e criativa para a utilização das tecnologias e que os 

conteúdos sejam articulados entre a teoria e a prática visando a plena integração nas propostas 

                                                 
41 Pesquisa realizada na Licenciatura em Física da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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de ensino-aprendizagem. Um outro elemento apontado como fragilidade ao nível da formação 

inicial de professores é o fato de alguns professores das disciplinas de TDIC nas instituições de 

ensino superior terem pouco domínio da área de tecnologias e de as integrarem com reduzida 

frequência nas suas aulas.  

Um estudo realizado num curso de graduação em Pedagogia42, destacou que o currículo 

do mesmo não preconiza um contexto educacional ajustado à sociedade digital dos estudantes 

e, em alguns casos, a formação na área tecnológica acontecia num período final do curso não 

permitindo uma abordagem suficientemente aprofundada (FREITAS; CARVALHO, 2017). 

Na tentativa de apresentar fatores chave para a melhoria da formação inicial de 

professores na área da tecnologia educativa, Caetano (2018) apresenta como propostas: reforçar 

a formação técnica no domínio de tecnologias (nomeadamente as tecnologias móveis), integrar 

nos currículos espaços para a apresentação de conteúdos referentes à didática da tecnologia 

(planejamento de aulas com mediação de recursos digitais, organização de espaço de sala de 

aula, avaliação através de meios tecnológicos, etc), promover o domínio de tecnologias que 

permitam a produção de recursos digitais e melhorar a qualificação tecnológica-didática do 

corpo docente que assume as disciplinas na área das TDIC. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia 

(BRASIL, 2006) indicam que o egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a “relacionar 

as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, 

demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas ao 

desenvolvimento de aprendizagens significativas”. Apesar dessa meta apontada pelas diretrizes 

curriculares que visa lançar os desafios às instituições de ensino superior para garantirem uma 

boa formação tecnológica aos egressos, as referências bibliográficas apresentadas destacaram 

algumas fragilidades existentes ao nível da formação inicial de professores no domínio da 

tecnologia educativa: perfil dos formadores, conteúdos desajustados à sociedade tecnológica, 

desarticulação entre disciplinas na estrutura curricular, reduzida carga horária de formação em 

tecnologia e ausência de momentos de reflexão crítica. 

Kenski (2013) refere que os cursos de formação inicial de professores apresentam 

alguma desarticulação entre os domínios teóricos e metodológicos que conduzem a uma 

formação sem a necessária visão e domínio de conhecimentos e práticas que a educação atual 

exige. Nessa linha, a autora sublinha a urgência de um novo modelo de formação docente que, 

ao nível das tecnologias, considere “a compreensão ampla das vantagens da utilização de novas 

                                                 
42 Pesquisa realizada na disciplina “Saberes e Metodologias da Matemática I” do curso de Pedagogia do 

Centro de Educação (CEDU) da Universidade Federal de Alagoas. 
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metodologias orientadas no uso das possibilidades interativas e de convergência das tecnologias 

digitais em projetos educacionais” (2013, p. 93). 

Uma nova sociedade com frequentes mudanças, forte crescimento de novas tecnologias 

e surgimento de novas profissões leva a que se considere repensar o modelo de formação do 

novo professor de forma que esteja preparado para atuar com qualidade nos mais diversos 

contextos (KENSKI, 2013). 

Da revisão apresentada, entendemos a preocupação dos agentes educativos no que se 

refere à mudança e imprevisibilidade trazida pela tecnologia à educação. Para Nóvoa (1999), a 

ação educativa sempre se revestiu de significativas imprevisibilidades, no entanto, reconhece 

os desafios que as tecnologias lançam à escola nos dias de hoje. Para o autor, perante esse 

panorama, existe a tentação de optar pelo caminho da “tecnologização do ensino” (1999, p. 12, 

grifo do autor) que pode levar a uma secundarização dos professores. A única saída possível 

para evitar esse fenômeno, será “o reforço de práticas pedagógicas inovadoras, construídas 

pelos professores a partir de uma reflexão sobre a experiência” (1999, p. 12). 

 

3.3 FATORES FACILITADORES E DE RESISTÊNCIA 

 

A tecnologia digital nos contextos educativos tem encontrado alguns fatores que limitam 

a sua plena integração e aproveitamento nas atividades pedagógicas. O conhecimento dos 

fatores de resistência revela-se de grande importância para compreendermos os motivos que, 

ainda hoje, explicam a reduzida utilização do potencial pedagógico das tecnologias digitais nos 

ambientes educativos. Por outro lado, o conhecimento e exploração, de fatores facilitadores 

desse processo podem apresentar os caminhos a serem percorridos e que possibilitem um maior 

aproveitamento dos recursos tecnológicos na promoção de práticas educativas mais inovadoras 

nos processos de ensino e aprendizagem. 

Alguns projetos de integração educativa das tecnologias não têm alcançado os seus 

objetivos pelo fato de se encontrarem alguns fatores de resistência. Isto é, em inúmeros casos, 

os objetivos estabelecidos não correspondem aos indicadores e resultados esperados. 

Encontramos esses fenômenos em vários projetos onde, por exemplo, alguns governos lançam 

iniciativas com grandes investimentos em equipamentos tecnológicos e, no momento de 

realizar uma avaliação de impacto, identifica-se que os resultados estão abaixo das expectativas, 

na maior parte dos casos, por deficiências na formação de professores como aconteceu, por 
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exemplo, no Programa ProInfo no Brasil (ESTEVÃO; PASSOS, 2015) e no Plano Tecnológico 

da Educação em Portugal (CAETANO, 2012). 

Um relatório da UNESCO desenvolvido para a Educação na América Latina e com o 

tema “Tecnologias para a transformação da educação: experiências bem sucedidas  e 

expectativas” identificou sete fatores críticos para a mudança pedagógica que facilite a 

utilização das tecnologias nas práticas educativas (UNESCO, 2014b). Apresentamos, de forma 

sumária, cada um desses fatores e a forma como podem funcionar como facilitadores na 

integração da tecnologia em contexto educativo: 

a) Promover a aprendizagem ativa, interativa e cooperativa: traduz-se da orquestração 

de vários recursos didáticos visando a aquisição de competências ao nível da construção de 

conhecimento no sentido de apoiar a resolução de problemas; 

b) Oferecer uma maior personalização da aprendizagem: de acordo com o relatório da 

UNESCO, uma das formas mais eficaz de melhorar os resultados escolares é através de 

iniciativas ao nível da aproximação pedagógica onde a tecnologia pode ter um forte contributo. 

Esse processo pode ser obtido, nomeadamente, através de aplicativos de aprendizagem 

baseados em tecnologia que oferecem oportunidades quase ilimitadas para à personalização; 

c) Reformar o currículo para que tenha um enfoque competencial: de acordo com o 

relatório, um dos facilitadores para integração das tecnologias nas salas de aula, é o tipo de 

currículo, na medida em que pode ter um impacto significativo na promoção de conteúdos mais 

desafiantes onde as evoluções da tecnologia têm assumido um papel relevante;  

d) Avaliar a aprendizagem de forma consistente com os objetivos: na opinião da 

UNESCO o que permitiria facilitar a introdução eficaz das tecnologias seria obter uma maior 

correspondência entre os conteúdos e os tipos de aprendizagem. De acordo com dados 

apresentados no relatório, os alunos que têm acesso a tecnologias digitais para a resolução de 

problemas complexos, tendem a pensar de forma mais criativa; 

e) Adotar uma aproximação sistêmica à gestão da mudança pedagógica: necessidade de 

realizar a integração das tecnologias através de uma visão integrada com intervenções em várias 

áreas das escolas (planos de estudos, avaliação, formação de professores, etc.). A UNESCO 

destaca a urgência de desenvolver ações que preconizem iniciativas de acompanhamento 

através de monitores e de equipes formadas para a gestão da mudança;  

f) Desenvolver uma liderança pedagógica potente: a liderança pedagógica das escolas 

pode apresentar-se como elemento facilitador da integração da tecnologia nos processos de 

ensino e aprendizagem desde que, essa liderança, defenda, apoie e modele convenientemente 

os projetos tecnológicos. A UNESCO reforça que “muitos educadores estão de acordo que é 
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impossível que a sua escola melhore além do que as capacidades de quem tem a 

responsabilidade de exercer a liderança” (2014b, p. 57);  

g) Apoiar os professores: o relatório destaca que um dos aspectos que pode facilitar a 

inserção da tecnologia nas práticas pedagógicas é o tempo disponível dos professores para 

realizarem experiências de intercâmbio com outros colegas. Para a UNESCO, é essencial apoiar 

os professores na obtenção de competências ao nível da utilização didática da tecnologia, 

inclusive, entre as principais necessidades de desenvolvimento profissional dos docentes da 

América Latina está o desenvolvimento de competências tecnológicas para o ensino; 

Da análise do relatório da UNESCO (2014b), podemos considerar que os fatores 

facilitadores de integração das tecnologias digitais estão concentrados na gestão e liderança 

pedagógica dos projetos e, principalmente, numa dimensão integradora que contemple 

formação, currículo, aprendizagem, recursos didáticos e estruturas de apoio ao professor. 

Uma pesquisa realizada em Portugal junto de quase 500 professores, identificou como 

principais facilitadores para a introdução de software educativo nas práticas pedagógicas, o 

conhecimento de boas práticas (50,6%), a disponibilidade de equipamentos (29.1%) e a 

disponibilidade de tempo (8,3%) (CAETANO, 2012). 

Numa tentativa de identificar as barreiras da prática docente no uso das tecnologias de 

informação e comunicação, identificaram-se três grupos de obstáculos: estruturais, 

epistemológicos e didáticos (SCHUHMACHER; FILHO; SCHUHMACHER, 2017). A 

pesquisa realizada junto de vários cursos orientados para a formação de professores43 

identificou como obstáculos estruturais o fato de não existir uma “estrutura organizacional que 

provoque o tema junto aos demais professores do curso” (2017, p. 8). Os obstáculos do tipo 

epistemológico, definidos como  qualquer conceito ou método que impede a ruptura 

epistemológica (BACHELARD, 1996), podem ser visíveis através de fenômenos como  

a) os equívocos e limitações na construção do conhecimento; (b) a apropriação 

do senso comum como verdadeiro; (c) a experiência sendo aceite como 

verdade sem que tenha havido a crítica e interpretação e (d) a busca apressada 

pela generalização levando a generalidades mal colocadas 

(SCHUHMACHER; FILHO; SCHUHMACHER, 2017, p. 13). 

No que concerne aos obstáculos didáticos, acontecem nos casos onde o professor “não 

consegue conduzir uma situação de ensino coerente de forma a contribuir para a aprendizagem 

do aluno” (SCHUHMACHER, 2014, p. 108). 

                                                 
43 Cursos de Licenciatura de Matemática, Física, Biologia e Química da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e de Matemática, Física e Química da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC). 
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Segundo Cabero (2010), podemos identificar algumas possibilidades limitadoras das 

tecnologias e que, consequentemente, contribuem para alimentar a resistência pela sua 

utilização em contexto educativo. O autor enumera as seguintes limitações: recursos 

tecnológicos em número insuficiente, infraestrutura desajustada, ausência de pessoal técnico e 

de apoio, custos com equipes qualificadas para a formação docente e o tempo de adaptação a 

novos métodos de aprendizagem.  

Inúmeras vezes, encontramos fatores de ordem psicológica que condicionam uma 

melhor implementação das tecnologias digitais nos contextos educativos. Nessa linha de 

pensamento, Caetano (2007) apresenta um conjunto de mitos que, na sua opinião, representam 

construções psicológicas que não correspondem à realidade dos fatores de implementação 

educativa das tecnologias. O autor apresenta os seguintes mitos que considera com fatores 

limitadores para a inserção das TIC nos processos de ensino e aprendizagem: 

 

Quadro 6 - Mitos e desafios na implementação das tecnologias digitais 

Mitos Desafios 

Quanto aos equipamentos 

Não utilizar a tecnologia nos processos de ensino 

e aprendizagem por existirem poucos 

equipamentos. 

Há que integrar a tecnologia como qualquer recurso 

didático. A integração da tecnologia não depende 

exclusivamente da quantidade de equipamentos. 

Quanto à idade  

Os computadores são equipamentos para 

professores mais jovens. 

A integração da tecnologia está mais dependente de 

conhecimento pedagógico do que da idade dos 

usuários. 

Quanto à complexidade 

Para realizar algo com apoio da tecnologia é 

necessário possuir muito conhecimento. 

A tecnologia sofreu grandes desenvolvimentos e 

aproximou-se da linguagem dos usuários. Há que 

interagir de forma quase natural com a tecnologia. 

Quanto à gestão de recursos 

Existindo apenas um computador será para ser 

utilizado pelo professor. 

Para que exista real integração educativa da tecnologia 

deve ser colocada à disposição de professores e alunos. 

Quanto à antiguidade 

Os equipamentos mais antigos têm pouca 

utilidade. 

Muitos dos equipamentos mais antigos têm 

possibilidades de ajustamentos aos contextos atuais e 

ainda permitem dinamizar várias atividades através de 

softwares específicos. 

Quanto ao reforço 

A tecnologia deve ser utilizada como forma de 

dar um reforço positivo aos alunos que tenham 

um comportamento exemplar. 

Os alunos não devem olhar para a tecnologia como 

simples recurso lúdico ou utilizado em consequência 

de reforço positivo. Os alunos devem encarar a 

tecnologia em todas as suas potencialidades ao serviço 

do conhecimento. 

Quanto à hora da tecnologia 

Devem ser realizados bons horários para 

utilização dos laboratórios de informática. 

A tecnologia não deve ter hora para ser utilizada. Ela 

deve estar disponível, sempre que possível, em 

qualquer espaço ou momento no dia a dia das escolas. 

Quanto à solução mágica 

Realizando um projeto com muitos 

equipamentos tecnológicos podem-se obter 

melhores resultados educativos. 

A eficácia dos recursos tecnológicos está na qualidade 

dos mesmos e no seu método de utilização. 

Quanto à confiança 

Recursos digitais provenientes de empresas e 

editoras de renome garantem a sua qualidade 

pedagógica. 

Os professores devem continuar sendo os principais 

avaliadores da qualidade dos recursos digitais.  

 Fonte: Caetano (2007) 
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Sem dúvida que as barreiras psicológicas apresentadas têm um significativo contributo 

para limitar a plena utilização educativa das tecnologias. Além disso, de acordo com 

Schuhmacher (2014) os motivos que levam o professor a utilizar as TIC em sua prática são 

diferentes de indivíduo para indivíduo. Segundo a autora, em muitos casos, a inserção educativa 

das TIC é resultado de uma “proposta individual do professor que tenta em suas aulas, 

teimosamente, oportunizar que essa faça parte de sua estratégia” (2014, p. 240). 

Na sequência da abordagem apresentada pelos autores anteriores, compreendemos que, 

uma possível solução para minimizar algumas resistências para integração da tecnologia, está 

numa intervenção integrada. É nesse contexto que surge o modelo de implementação de 

projetos de Tecnologia Educativa, denominado GEFA: Gestão de Projetos, Equipamento, 

Formação e Ação Pedagógica. 

O Modelo GEFA44 (CAETANO; NASCIMENTO, 2018a) reúne dezessete fatores que, 

na opinião dos autores, determinam o sucesso de implementação de projetos de Tecnologia 

Educativa. Esses fatores estão distribuídos por quatro eixos: Gestão de Projetos, Equipamentos, 

Formação e Ação Pedagógica (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Modelo GEFA: Gestão de Projetos, Equipamentos, Formação e Ação Pedagógica. 

 

Fonte: Caetano e Nascimento (2018) 

 

No eixo 1 (Gestão de Projetos) estão incluídos fatores como a origem dos projetos, a 

capacidade de liderança, as parcerias, a cultura tecnológica das escolas e monitorização dos 

projetos. 

                                                 
44 GEFA: Gestão de Projetos, Equipamentos, Formação e Ação Pedagógica. 

1. Gestão de 
Projetos

2. Equipamentos3. Formação

4.Ação 
Pedagógica



78 

No eixo 2 (Equipamentos) estão incluídos fatores como a tipologia dos equipamentos 

tecnológicos, a manutenção dos equipamentos, os recursos digitais disponíveis, os espaços 

destinados à utilização da tecnologia, as redes informáticas e os sistemas de informação. 

No eixo 3 (Formação) estão incluídos fatores como a formação dos professores ao nível 

do domínio técnico/pedagógico, a criação de momentos de encontro que promovam a 

colaboração entre professores e formações em contexto que possibilitem aos professores 

conhecerem estratégias e modelos de integração da tecnologia 

No eixo 4 (Ação Pedagógica) estão incluídos fatores como a realização de atividades 

verdadeiramente integradas com o currículo, a realização de registro das atividades de interação 

com a tecnologia e a produção de recursos digitais pelos professores. 

Os 17 fatores que fazem parte dos 4 eixos podem ser conhecidos através do quadro 

seguinte: 

Quadro 7 - Modelo GEFA: Eixos e Dimensões 

Eixos Fatores 

Eixo 1: Gestão de Projetos 1.1 Origem dos projetos: 

1.2 Capacidade de liderança; 

1.3 Parcerias; 

1.4 Cultura tecnológica das escolas; 

1.5 Monitorização dos projetos. 

Eixo 2: Equipamentos 2.1 Tipologia dos equipamentos tecnológicos; 

2.2 Manutenção dos equipamentos; 

2.3 Recursos digitais disponíveis; 

2.4 Espaços destinados à utilização da tecnologia; 

2.5 Redes informáticas; 

2.6 Sistemas de informação. 

Eixo 3: Formação 3.1 Formação dos professores ao nível do domínio 

técnico/pedagógico; 

3.2 Criação de momentos de encontro que promovam a 

colaboração entre professores; 

3.3 Formações em contexto que possibilitem aos professores 

conhecerem estratégias e modelos de integração da tecnologia. 

Eixo 4: Ação Pedagógica 4.1 Realização de atividades verdadeiramente integradas com o 

currículo; 

4.2 Realização de registo das atividades de interação com a 

tecnologia; 

4.3 Produção de recursos digitais pelos professores. 

Fonte: Caetano e Nascimento (2018a) 

 

Após uma abordagem entre os vários fatores facilitadores e de resistência à integração 

educativa das tecnologias, consideramos que a solução, para maximizar os fatores facilitadores 

e a minimização dos fatores de resistência, está, por um lado, na adoção de uma visão holística 

que compreenda inúmeras variáveis como determinantes: equipamentos, manutenção, redes, 

formação e recursos digitais. Por outro lado, há que concentrar os esforços numa solução 

pedagógica que consiga revelar as verdadeiras potencialidades da tecnologia nos processos de 

ensino e aprendizagem, trabalhando, por isso, ao nível da gestão motivacional.  
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4 APPS E DISPOSITIVOS MÓVEIS NA ERA DO MOBILE-LEARNING 

 

As escolas têm o desafio de integrar as tecnologias nos processos pedagógicos no 

sentido de se aproximar dos interesses dos atuais alunos e de forma a usufruírem do potencial 

educativo das tecnologias digitais. 

Os dispositivos móveis e os apps, por exemplo, possuem grandes vantagens educativas 

conforme o reconhecimento da UNESCO (2014). Os celulares quando integrados em atividades 

de sala de aula, podem contribuir para melhorar a motivação, concentração e participação dos 

alunos (BARROS, 2016). 

Nesse sentido, iremos apresentar, em primeiro lugar, o conceito e os desafios do 

mobile-learning como forma de contribuir para uma nova perspectiva de aprendizagem 

(SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2011), posteriormente, apresentaremos o papel dos 

dispositivos móveis no ensino e, finalmente, nos concentraremos na caracterização  do potencial 

dos apps Nearpod e Kahoot. 

 

4.1 MOBILE-LEARNING: CONCEITO E DESAFIOS 

 

A utilização de vários dispositivos móveis (celulares e tablets), permanentemente 

conectados e interconectados à internet, proporciona novas formas de aprendizagem com 

acesso a informações disponíveis em qualquer lugar e qualquer hora (SANTAELLA, 2013). 

Essa realidade, constrói uma sensação de estarmos sempre conectados a ideias e a pessoas 

on-line ou aprendendo alguma coisa (CARVALHO, 2015). 

O mobile-learning (aprendizagem móvel) traduz-se no fato de “termos sempre à mão 

um smartphone ou um tablet” que possibilitam que se aprenda de forma mais livre e espontânea 

(CARVALHO, 2015, p. 10). 

O mobile-learning (m-learning) é uma área emergente da educação (MOURA, 2010) e 

assume várias definições que originam uma falta de consenso na comunidade acadêmica 

(SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2011). 

Para Traxler (2009), as primeiras definições de mobile-learning encontravam-se 

concentradas em tecnologias que combinavam a aprendizagem com o uso de dispositivos 

móveis. O autor destaca que, em algumas situações, o m-learning é considerado uma extensão 

do electronic learning (e-learning) com a diferença de inserção de dispositivos móveis. Noutras 
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situações, o m-learning é considerado como algo distinto do e-learning pelo fato de procurar 

minimizar alguns limites associados à tecnologia fixa (barreiras de tempo e espaço).  

Com o desenvolvimento do conceito de m-learning e sua evolução nos ambientes 

acadêmicos e empresariais, algumas práticas foram sendo relacionadas a esse conceito: (a) 

e-learning portátil, (b) aprendizagem em sala de aula apoiada por tecnologias móveis e sem fio, 

(c) capacitação e treinamento móvel e (d) inclusão e diversidade (TRAXLER, 2009): 

 

Quadro 8 - Práticas relacionadas ao conceito de m-learning 

Novas práticas Descrição 

E-learning portátil Acesso a ambientes virtuais através de dispositivos 

móveis. 

Aprendizagem em sala de aula apoiada por 

tecnologias móveis e sem fio 

Utilização móvel de tecnologias (notebooks e 

redes) em vários espaços (sala de aula, campus, 

empresas, etc). 

Capacitação e treinamento móvel Atividades direcionadas à formação de 

trabalhadores móveis em serviço. 

Inclusão e diversidade Oportunidade de acesso à educação de alunos de 

grupos especiais (ex. comunidades rurais) e grupos 

com necessidades especiais (ex. dislexia).  

Fonte: Adaptado de Traxler (2009). 

 

Da análise do quadro, interpretamos que Traxler (2009) nos apresenta o m-learning 

como indo mais além de uma extensão do e-learning. O autor, enumera um conjunto de práticas 

onde, para além da dimensão dos dispositivos móveis, o m-learning apresenta oportunidades 

para o acesso à informação, capacitação e aprendizagem, permitindo, inclusive, dar 

oportunidade de inclusão a públicos específicos. 

Após uma análise dos aspetos que diferenciam o m-learning do e-learning, Saccol, 

Shlemmer e Barbosa (2011) definem o m-learning como algo que,  

Se refere a processos de aprendizagem apoiados pelo uso de tecnologias de 

informação e comunicação móveis e sem fio, cuja característica fundamental 

é a mobilidade dos aprendizes, que podem estar distantes uns dos outros e 

também de espaços formais de educação, tais como salas de aula, salas de 

formação, capacitação e treinamento ou local de trabalho (SACCOL; 

SCHLEMMER; BARBOSA, 2011, p. 25). 

Esta definição apresenta o conceito de m-learning combinando a tecnologia móvel 

(dispositivos) com a mobilidade dos aprendizes que podem participar de processos de 

aprendizagem em múltiplos espaços e momentos. 

A utilização de novas tecnologias móveis e, nomeadamente, novos dispositivos móveis 

tem merecido a preocupação de organizações internacionais como revelam pesquisas e 

relatórios da UNESCO (2014a) e da OCDE (2016). Para a UNESCO (2014a), a aprendizagem 

móvel “pode ocorrer de várias formas: as pessoas podem usar aparelhos móveis para acessar a 
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recursos educacionais, conectar-se a outras pessoas ou criar conteúdos, dentro ou fora da sala 

de aula”. No caso do relatório da OCDE (2016), dedicado à inovação educacional, a tecnologia 

móvel é apontada como uma fonte de inovação e considerada como um recurso importante para 

a aprendizagem móvel. 

Segundo Moura (2010), o m-learning recorre ao poder ubíquo dos dispositivos móveis 

de forma a que se possa aprender mais autonomamente. Para a autora, “o m-learning aproveita 

as potencialidades de dispositivos móveis usufruindo de oportunidades de aprendizagem 

através de diferentes contextos e tempos (2010, p. 32). 

Para a  UNESCO (2014a), a aprendizagem móvel apresenta um conjunto de benefícios:  

a) Expandir o alcance e a equidade da educação; 

b) Facilitar a aprendizagem individualizada; 

c) Fornecer retorno e avaliação imediatos; 

d) Permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar; 

e) Assegurar o uso produtivo do tempo em sala de aula; 

f) Criar novas comunidades de estudantes; 

g) Apoiar a aprendizagem fora da sala de aula; 

h) Potencializar a aprendizagem sem solução de continuidade; 

i) Criar uma ponte entre a aprendizagem formal e a não formal: 

j) Minimizar a interrupção educacional em áreas de conflito e desastre; 

k) Auxiliar estudantes com deficiências; 

l) Melhorar a comunicação e a administração; 

m) Melhorar a relação custo-eficiência. 

Os benefícios apresentados pela UNESCO quanto ao m-learning, fazem parte do 

relatório “Diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel” (UNESCO, 2014a). Entre várias 

situações apresentadas no referido relatório, são destacados exemplos da Mongólia e de 

Moçambique onde professores e alunos utilizam o m-learning para “para conversar, acessar 

valiosos conteúdos educacionais, compartilhar informações com outros estudantes, obter apoio 

de seus colegas e instrutores e facilitar a comunicação produtiva” (UNESCO, 2014a, p. 9). Na 

opinião dessa organização internacional, a tecnologia móvel é uma ferramenta poderosa e 

frequentemente esquecida que pode ser um apoio à educação.  
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Fruto de um projeto de pesquisa45 sobre a aprendizagem móvel, desenvolvido no Reino 

Unido, Itália e a Suécia, foram identificados vários contributos referentes ao m-learning 

(ATTEWELL, 2005): 

a) O aprendizado móvel ajuda os alunos a melhorar suas habilidades de leitura, escrita 

e matemática, além de reconhecerem as suas habilidades; 

b) A aprendizagem móvel pode ser usada para encorajar experiências de aprendizagem 

individual e colaborativa; 

c) A aprendizagem móvel ajuda os alunos a identificar áreas onde precisam de apoio; 

d) A aprendizagem móvel ajuda a combater a resistência ao uso das TIC; 

e) A aprendizagem móvel ajuda a remover parte da formalidade da experiência de 

aprendizagem e envolve alunos relutantes; 

f) A aprendizagem móvel ajuda os alunos a permanecerem mais focados por maiores 

períodos; 

g) A aprendizagem móvel ajuda a aumentar a autoestima e a autoconfiança. 

Além dos contributos anteriores, a pesquisa sugere que a “aprendizagem móvel pode 

ser uma contribuição útil para atrair os jovens à aprendizagem, mantendo seu interesse e 

apoiando seu aprendizado e desenvolvimento” (ATTEWELL, 2005, p. 17). 

Num outro trabalho de pesquisa desenvolvido por Moura (2010), realizado em escolas 

portuguesas, foram reveladas algumas vantagens da utilização do m-learning: a utilização de 

celulares dos alunos não acarretar custos para as escolas, são tecnologias com uma curva 

reduzida de aprendizagem, não exige espaço físico específico para utilização e os pais 

reconhecem vantagens pela sua utilização. Para além dessas vantagens, a autora destacou ainda, 

entre outras, as seguintes vantagens:  

a) Os alunos reagiram de forma positiva e com grande entusiasmo; 

b) Os alunos estavam mais motivados por usar os seus próprios dispositivos; 

c) A interação entre professora e alunos foi positivamente destacada pelos alunos; 

d) O nível motivacional no processo de ensino e aprendizagem foi mais atrativo; 

e) A utilização do celular melhorou a qualidade da aprendizagem. 

Nos elementos apresentados, são visíveis as vantagens e os desafios lançados pelo m-

learning ao nível da gestão de recursos tecnológicos e na inovação do processo de ensino e 

aprendizagem. 

                                                 
45 Projeto financiado por European Commission Information Society and Media Directorate-General, 

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-area/information-society 
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Da apresentação do conceito de m-learning e da caraterização das suas vantagens, 

somos levados a questionar: quais os seus desafios? De fato, dadas as potencialidades das 

tecnologias móveis e o seu contributo para a inovação educacional, que aspetos devem ser 

apontados como desafios e que consigam garantir a acessibilidade dos alunos e professores a 

este emergente fenômeno tecnológico? 

Reconhecendo o espírito da aprendizagem móvel na educação, a UNESCO (2014a) 

lançou dez desafios na forma de “diretrizes políticas para a aprendizagem móvel”, visando 

recomendar ações destinadas aos formuladores de políticas públicas: 

a) Criar ou atualizar as políticas referentes à aprendizagem móvel; 

b) Treinar professores sobre como fazer avançar a aprendizagem por meio de 

tecnologias móveis; 

c) Fornecer apoio e formação a professores por meio de tecnologias móveis; 

d) Criar e aperfeiçoar conteúdos educacionais para uso em aparelhos móveis; 

e) Assegurar a igualdade de gênero para estudantes móveis; 

f) Ampliar e melhorar as opções de conectividade, assegurando também a equidade; 

g) Desenvolver estratégias para fornecer acesso igual a todos; 

h) Promover o uso seguro, responsável e saudável das tecnologias móveis; 

i) Usar as tecnologias móveis para melhorar a comunicação e a gestão educacional; 

j) Aumentar a conscientização sobre a aprendizagem móvel por meio de advocacy, 

liderança e diálogo. 

Dos desafios apresentados pela UNESCO, podemos reforçar, com mais detalhes, dois 

elementos que, de acordo com algumas pesquisas, estão particularmente alinhados com 

fragilidades existente no desenvolvimento de projetos TDIC no Brasil. Por um lado, a 

necessidade de “treinar professores sobre como fazer avançar a aprendizagem por meio de 

tecnologias móveis”. Este desafio lançado pela UNESCO vai ao encontro das recomendações 

de várias pesquisas realizadas no Brasil  (CAETANO; NASCIMENTO, 2018b; LORENZETTI; 

VASQUES, 2017; SCHNELL, 2009) e que chamam a atenção para o reduzido investimento na 

formação de professores.  

Por outro lado, entre os desafios apontados pela UNESCO, é de realçar outra realidade 

que assiste o contexto brasileiro quanto às “atitudes sociais negativas quanto aos celulares em 

sala de aula”. O melhor exemplo desta situação está nos casos de proibição de uso de celular 

em sala de aula, onde vários pesquisadores (JÚNIOR, 2017; MORAN; MASETTO; 

BEHRENS, 2013; NAGUMO, 2014), veem alertando para uma mudança de paradigma que 

permita a existência do conhecimento adequado à inserção dos celulares no contexto educativo. 
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Para a UNESCO (2014a), existem três modelos que podem ser utilizados para garantir 

o acesso a dispositivos para aprendizagem móvel (ex. celulares):  

1) os governos ou outras instituições fornecem aparelhos diretamente aos 

estudantes; 2) os estudantes fornecem seus próprios aparelhos, o que é 

comumente chamado de “traga seu próprio aparelho”; ou 3) os governos e as 

instituições compartilham a responsabilidade de fornecimento com os 

estudantes (UNESCO, 2014a, p. 38). 

O m-learning apresenta-se como uma nova tecnologia ao serviço dos processos de 

ensino e aprendizagem, mas que, por si só, não garante inovação educacional. Nesse sentido, 

no momento de planejar e organizar processos educativos envolvendo o m-learning, é 

necessário ter em conta concepções epistemológicas (saber como ocorre a aprendizagem) e 

questões pedagógicas (metodologias, práticas e processos de ensino) (SACCOL; 

SCHLEMMER; BARBOSA, 2011). Para os autores, o principal desafio está no fato da 

tecnologia promover a aprendizagem colaborativa e a crítica da formação humana, elementos 

que as tecnologias móveis não conseguem responder. 

Apesar da existência de definições e desafios distintos quanto ao mobile-learning, na 

nossa opinião, os aspetos centrais que merecem destaque para a sua melhor integração 

educativa, resumem-se (1) à promoção e divulgação do potencial educativo do m-learning, (2) 

à garantia de acessibilidade aos dispositivos móveis e disponibilização de redes wifi e (3) ao 

investimento na formação de professores.  

 

4.2 O PAPEL DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS NO ENSINO 

 

A evolução tecnológica revolucionou as caraterísticas dos equipamentos na forma, nas 

funcionalidades e na dimensão. Hoje a tecnologia adquiriu caraterísticas de maior mobilidade 

e portabilidade. Nesse sentido, enquanto as funcionalidades aumentaram de forma vertiginosa, 

a dimensão e o peso reduziram drasticamente. Um equipamento tecnológico, tornou-se um 

simples objeto disponível numa pequena bolsa ou na palma da mão, tornando o acesso à 

informação e conhecimento como algo perfeitamente ubíquo. 

Esses equipamentos, denominados de dispositivos móveis vão para além dos conhecidos 

iPhones ou smartphones. Qualquer equipamento que possa ser transportado com informação e 

disponível em qualquer lugar pode-se denominar de dispositivo móvel. Para Santaella (2013, 

p. 291), outros equipamentos também podem designar-se de dispositivos móveis “palms, lap-

tops, iPads, tablets e até mesmo os pen-drives”. Para além desses dispositivos móveis que 
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podem ter forte inserção nos contextos educativos, algumas pesquisas, apontam ainda o 

notebook  (CAEAT, 2008; FREIRE, 2009; JUNIOR, 2017) e PDA (Portable Digital Assistant) 

(CHURCHILL; CHURCHILL, 2008).  

Na maior parte da bibliografia consultada sobre dispositivos móveis no ensino 

(BARROS, 2016; CARVALHO, 2015; JUNIOR, 2017; LIMA, 2017; MOURA, 2010; SILVA, 

2015a; VAHEY; CRAWFORD, 2002), identificamos que os autores referem-se, 

essencialmente, a dispositivos como: iPhones, smartphones, iPads e tablets.  

Os dispositivos móveis têm sido utilizados em múltiplos contextos educativos, desde o 

ensino fundamental (BARROS, 2016), ensino médio (JÚNIOR, 2017; MOURA, 2010) e ensino 

superior (JÚNIOR, 2017), como também em disciplinas tão diversas como Matemática 

(CHURCHILL; CHURCHILL, 2008), Química (LIMA, 2017), Línguas (CALVO, 2016; 

MOURA, 2010), História e Geografia (SILVA, 2015a). Nesta perspectiva, entendemos que os 

dispositivos móveis possuem características que permitem uma integração educativa em vários 

níveis e áreas de ensino. 

Apresentados os principais dispositivos móveis e os seus contextos educativos de 

aplicação, passamos a identificar algumas vantagens encontradas em pesquisas já realizadas.  

Num trabalho de pesquisa realizado durante três anos junto de quase cem jovens do 

ensino médio, foram identificadas duas principais categorias de vantagens dos dispositivos 

móveis: ubiquidade (aceder à informação em qualquer lugar, estudar em qualquer lugar, ter a 

matéria por perto, etc.) e o potencial pedagógico (facilidade em aprender, tirar dúvidas com 

professor, motivação, forma diferente de aprender, etc.) (MOURA, 2010). A taxa de satisfação 

na utilização do celular para a aprendizagem, na opinião dos alunos, foi de 88%. Nessa mesma 

pesquisa, foi identificado que, para quase um terço dos alunos, a utilização dos celulares em 

sala de aula ajudou, inclusive, a mudar a opinião sobre a escola devido a fatores como: verem 

as aulas de forma diferente, ser uma novidade, o celular ajuda a tirar dúvidas e a melhorar as 

notas e terem aprendido a usar o celular para estudar. 

Um estudo que tinha como objetivo analisar as possibilidades educacionais de PDA 

(Portable Digital Assistant) no ensino técnico, identificou cinco potenciais benefícios que esses 

dispositivos móveis podem ter para a aprendizagem: portabilidade (em qualquer lugar), 

interatividade social (colaborar com outros sujeitos), sensibilidade contextual (para encontrar 

dados reais e simulados), conectividade (conexão a dados e redes) e individualidade 

(aproximação a cada aprendiz) (CHURCHILL; CHURCHILL, 2008). 

A UNESCO chama a atenção para o fato dos dispositivos móveis como smartphones e 

tablets fazerem parte do cotidiano dos jovens e que os responsáveis pelos centros educativos 
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devem conhecer como essa “tecnologia pode ser utilizada de modo mais eficaz para melhorar 

a aprendizagem” (UNESCO, 2014b, p. 13). A UNESCO altera para o fato desses dispositivos 

possuírem duas características diferenciadoras: o carácter pessoal do dispositivo e a sua 

mobilidade. A referida instituição, registra ainda que já não são apenas as escolas que se munem 

de equipamentos tecnológicos, mas também os estudantes e que, nessa convergência, se abrem 

várias oportunidades educativas. 

Para Junior (2017), os dispositivos móveis apresentam como principais vantagens a 

redução de custos face ao computador convencional, a praticidade e facilidade de acesso à 

internet em quase todos os espaços. Para o mesmo autor, há que equacionar o modelo de 

aquisição e manutenção de laboratórios de informática que se tornou algo oneroso e que tem 

dificultado o seu funcionamento. Nesse sentido, lança o desafio das escolas disponibilizarem 

acesso à internet sem fios, inibindo o uso dos laboratórios e promovendo práticas educativas 

em qualquer lugar e fazendo que os alunos levem para a escola os seus dispositivos móveis indo 

assim ao encontro do movimento BYOND (bring your on device). 

Analisando os resultados de  uma pesquisa realizada por Barros (2016) junto de alunos 

do ensino fundamental, foi possível perceber que todos os alunos identificaram a utilização do 

celular como boa ferramenta para auxiliar as aprendizagens e tendo significativa importância 

nas atividades escolares. Após algumas sessões de intervenção educativa com recurso a 

celulares, foi possível identificar que os equipamentos deixaram de ser utilizados pelos alunos 

para situações de distração e passaram a ser utilizados para atividades escolares.  

O contributo que os dispositivos móveis têm na motivação dos alunos e a criação de 

ruptura com as aulas convencionais, foi um reconhecimento obtido na pesquisa realizada por 

Silva (2015) na área do ensino de História e Geografia. A autora, destaca que, para se obterem 

maiores vantagens pela utilização de dispositivos móveis nas escolas, há que considerar aspetos 

como a infraestrutura das escolas e os equipamentos que os alunos possuem.  

Segundo Júnior (2017), o uso de dispositivos como smartphones dentro da sala de aula 

apresenta vantagens pelo fato de contribuir para a pesquisa de informações, acesso a jogos 

educativos e outros aplicativos que permitem aprendizagens significativas. Para o autor, os 

smartphones reúnem ainda características de poderem ser um recurso de apoio aos alunos que 

estejam impossibilitados de ir à escola, favorecendo desse modo para que não percam os 

conteúdos. Ao longo da pesquisa, foi ainda possível identificar que o tablet e o smartphone 

“tornam-se ferramentas participativas do planejamento das aulas e, dependendo da maneira 

como o professor lida com a tecnologia, pode transformar o cenário educativo e maximizar a 

qualidade das aulas” (JÚNIOR, 2017, p. 41). O autor, enumera ainda que o smartphone em sala 
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de aula não anula a presença do professor mas promove novas metodologias de ensino e 

aprendizagem.  

Em estudo realizado pela Fundação Vivo foi identificado que os dispositivos móveis, 

principalmente o celular, assumem uma vantagem no acesso a treinamentos e educação em 

atividades como pesquisa de informações, pesquisa de tutoriais e cursos a distância. Nesse 

mesmo estudo, a Fundação Vivo destacou o fato dos dispositivos móveis reunirem um elevado 

potencial para a área da Tecnologia Educacional, com destaque, para os jogos educacionais 

(VIVO, 2016). 

Num relatório referente ao impacto da utilização de notebooks em 175 salas de aula no 

ensino fundamental e médio dos Estados Unidos da América, foi evidenciado que esses 

dispositivos móveis permitiram: acesso a simulações interativas, maior envolvimento dos 

alunos nas atividades, melhoria da qualidade das autoaprendizagens e novas formas de 

colaboração entre alunos. Para que essas e outras vantagens possam ser alcançadas, professores, 

gestores escolares e coordenadores de tecnologias, devem melhorar as competências para o uso 

de dispositivos móveis, fazer uma utilização prolongada desses dispositivos, encontrar 

estratégias para reduzir problemas logísticos na gestão desses equipamentos em sala de aula e 

identificar melhores atividades para tirar partido das tecnologias. O relatório, nas suas 

conclusões, destacou que os dispositivos móveis tornaram o ensino e a aprendizagem mais 

significativos (VAHEY; CRAWFORD, 2002). 

Assumindo o desafio da integração dos dispositivos móveis no ensino, o governo 

brasileiro através do Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) promoveu 

três eixos de atuação46 visando promover o uso de dispositivos móveis nas escolas brasileiras: 

Projeto Um Computador por Aluno (UCA), Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) 

e Programa de Distribuição de Tablets. Apesar destas políticas públicas vocacionadas para a 

integração da tecnologia educativa, foi identificado que os objetivos ficaram parcialmente 

comprometidos devido a fragilidades na formação de professores (ROCHA, 2012). 

Apesar das inúmeras vantagens apresentadas quanto à utilização dos dispositivos 

móveis nos processos de ensino e aprendizagem, podem ser encontradas algumas limitações ou 

desvantagens. 

                                                 
46 https://www.fnde.gov.br/programas/proinfo 
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Para Barros (2016), os dispositivos móveis podem conduzir os alunos a distração e 

perturbação nas atividades escolares. Além desses possíveis problemas, o autor apresenta ainda 

a nomofobia47, ou seja, a ansiedade, vivida pelos jovens, quando se separam do smartphone.  

Na identificação de algumas desvantagens, Júnior (2017) aponta para o fato dos 

dispositivos móveis, com especial destaque para os smartphones, de poderem criar uma 

sensação virtual de segurança emocional e afetiva entre professor e aluno mas que, na realidade, 

não pode ser substituída pela relação física.  

Outras possíveis desvantagens têm sido apontadas na utilização de dispositivos móveis 

como a dimensão reduzida da tela, a falta de apoio técnico nas escolas, perda de dados 

provocados por falta de bateria, dificuldades de ligação à rede de internet e potencial de 

distração (MOURA, 2010). 

Acreditamos que o sucesso pela integração educativa de dispositivos móveis depende 

da capacidade de apresentar as suas vantagens pedagógicas e de capacitar os professores para 

uma boa utilização didática.  

Além disso, a implementação dos dispositivos móveis em contexto educativo deve 

seguir algumas etapas (JUNIOR, 2017):  

-1ª Etapa: mudança para a Cultura Digital: 

-2ª Etapa: apropriação dos recursos e ferramentas; 

-3ª Etapa: domínio dos aplicativos; 

-4ª Etapa: investimento em metodologias ativas. 

As etapas sugeridas pelo autor, revelam uma sequência progressiva que se revela 

essencial à perfeita integração dos dispositivos móveis. De fato, é fundamental, em primeiro 

lugar, fomentar a Cultura Digital para que possam existir, posteriormente, ações de formação 

com vista à apropriação dos recursos e, só desse modo, se consiga obter um domínio que 

permita a sua utilização pedagógica. Alcançados esses objetivos, torna-se prioritário investir 

em metodologias que otimizem o potencial educativo dos dispositivos móveis. 

Perante todos os aspectos apresentados, entendemos que os dispositivos móveis devem 

ser integrados nos ambientes educativos desde que garantidas condições de infraestrutura 

tecnológica e promovida formação técnica e didática de professores. Observadas essas 

condições e realizada uma perfeita integração dos dispositivos móveis em momentos dedicados 

ao ensino e aprendizagem, não vimos fortes argumentos que sustentem a proibição dos celulares 

em sala de aula.  

                                                 
47 Síndrome definida pelo medo de ficar sem celular ou sem forma de se comunicar com o mundo (Fonte: 

Dicionário On-line de Português, www.dicio.com.br) 
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Esse fenômeno que afasta o potencial tecnológico dos dispositivos móveis de muitas 

aprendizagens é igualmente questionado e criticado por alguns pesquisadores (LAGARTO, 

2013; NAGUMO, 2014; UNESCO, 2014b). Para reforçar essa crítica, Júnior (2017, p. 19) 

aponta o fato dos dispositivos móveis fazerem parte do dia a dia dos jovens e “impedi-los de 

usá-los durante a aula é como se extirpasse parte do corpo do sujeito dependente”.  

 

4.3 APPS NO ENSINO: CONCEITO E POTENCIALIDADES 

 

A sigla app designa um aplicativo desenvolvido para ser utilizado em dispositivos 

móveis como, por exemplo, smartphone, iPhone, iPad e tablet. Esses aplicativos podem ser 

obtidos de forma gratuita ou paga em lojas ou outros espaços virtuais on-line. Entre as lojas 

mais conhecidas estão a Google Play, App Store ou Windows Phone Store. 

Os apps no ensino têm sido cada vez mais utilizados pelo fato “das tecnologias móveis, 

serem altamente portáteis, relativamente baratas, ampliaram enormemente o potencial e a 

viabilidade da aprendizagem personalizada” (UNESCO, 2014a, p. 14).  

Os apps possuem um reconhecido potencial educativo em várias áreas como 

Matemática, Línguas, História, Química, Educação Especial, etc. (INÊS et al., 2015; REIS, 

2017) e “podem se converter numa importante ferramenta para auxiliar as pessoas no processo 

de ensino e aprendizagem” (JUNIOR, 2017, p. 1588). Entre as várias vantagens educativas, 

destacam-se: incentivar o trabalho em grupo, estimular a escrita e leitura, desenvolver a 

linguagem para expressar ideias, explorar outros universos  e promover a criatividade (INÊS et 

al., 2015). 

Quando os professores recorrem à utilização de apps, estão concretizando uma 

metodologia ativa onde “alunos e professores podem se descolar do espaço físico da sala de 

aula e abrir-se criativamente para os muitos espaços educativos disponíveis na realidade 

próxima e nos espaços virtuais” (KENSKI, 2013, p. 97). Devemos tirar proveito das 

particularidades das inovações tecnológicas transformando-as em inovações pedagógicas 

(KENSKI, 2013). 

Para Junior (2017, p. 1600), a integração de apps contribui para “aumentar o interesse 

dos alunos para aprendizagem e melhorar as práticas pedagógicas”. A utilização dos apps, 

valoriza o trabalho criativo, integra a sala de aula com novos espaços de aprendizagem (espaços 

fora da sala de aula) e desenvolve o raciocínio lógico (INÊS et al., 2015).  
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O grande número de aplicativos (apps) para dispositivos móveis exige que tenhamos 

orientação para a sua utilização e rentabilização em contextos educativos, principalmente, em 

conhecer mecanismos que possam servir de apoio aos alunos e na forma como conseguir 

motivá-los. Esses desafios são propostos por Carvalho (2015) que apresenta quase três dezenas 

de apps acompanhados de orientação pedagógica e organizados em três eixos: sondar e testar, 

representar o conhecimento e desafiar a aprender. Para a autora, no eixo “sondar e testar” estão 

incluídos apps que permitem a realização de sondagens feitas durante uma aula, formação ou 

palestra, permitindo assim ter uma opinião ou atitude face a um determinado tema. No eixo 

“representar o conhecimento”, estão reunidos apps que possibilitam a realização de 

apresentações, mapas de conceitos, mapas mentais, nuvens de palavras, entre outras. 

Finalmente, no eixo “desafiar a aprender”, estão apps que visam sensibilizar os alunos a 

aprender através de desafios.  

Numa pesquisa que visava analisar a utilização de aplicativos no ensino de História e 

Geografia, é apontado o fato das páginas onde se realizam os downloads dos apps, na maioria 

das vezes, não terem indicação quanto à consulta a especialistas na área educacional (SILVA, 

2015a). Nessa pesquisa, a autora explorou e avaliou três apps para o ensino e aprendizagem de 

História (História do Brasil, LookHistória e História Online) e três na área de Geografia 

(Capitais dos países do mundo, Países do Mundo: geography quiz e Geografia teste). Quanto 

às vantagens desses apps, foram enumeradas: qualidade gráfica, facilidade de acesso, 

adaptabilidade em sala de aula. No que concerne a desvantagens foi apontado: necessidades de 

ligação permanente à internet, muito focados em avaliação dos conhecimentos e não na 

construção de conhecimento, aprendizagem através da fragmentação de conteúdos. A autora, 

além de apontar o baixo número de apps em língua portuguesa, deixa um desafio aos 

professores no sentido de complementarem a utilização dos apps com outras atividades de 

exploração em sala de aula e que possam trazer maior enriquecimento cognitivo. 

Para a UNESCO (2014b), os aplicativos para dispositivos móveis possuem um elevado 

potencial educativo que deve merecer a atenção dos agentes educativos. No seu relatório 

“Tecnologias para a transformação da educação: experiências bem-sucedidas e expectativas”, 

a instituição apresenta várias vantagens pela utilização educativa dos aplicativos em áreas como 

a Química, Física e Matemática, chegando mesmo a referir que, em alguns casos, os resultados 

aumentaram na ordem de 15%. Para a obtenção desses resultados, a UNESCO aponta as 

funcionalidades dos aplicativos em aspetos como possibilidade de simulação, oportunidades 

para anotações, links dinâmicos e interatividade. O crescente interesse pelo desenvolvimento 

de aplicativos está dando passos significativos juntos de crianças e jovens através da promoção 
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de projetos em países europeus, com especial destaque para a Estônia, e no contexto da América 

Latina, destacando-se países como a Costa Rica e o México. 

Numa tentativa de identificar práticas mais inovadoras no mundo da educação, a 

Fundação Telefônica Vivo48 promoveu uma publicação onde deu destaque a 80 ações 

educativas do século XXI (CALVO, 2016). Da leitura das referidas ações, podemos verificar 

que, em vários casos, a inovação educativa é construída com o apoio de tecnologias móveis e, 

concretamente, com recurso a apps que contribuem para um modelo de aprendizagem 

denominado Game-Based Learning (GBL). Os aplicativos utilizados recorreram a técnicas de 

realidade aumentada, permitindo a criação de espaços com elementos reais e elementos virtuais 

e que incrementam realismo e emoção nos contextos de aprendizagem. 

Os apps podem contribuir para um maior interesse pela aprendizagem, aumento da 

concentração, desenvolvimento de novas habilidades, melhoria na participação em sala de aula 

e contribuir para uma aproximação entre professor e aluno (ROMIO; PAIVA, 2017). Esses 

resultados foram apresentados pelos autores na sequência de uma pesquisa onde utilizaram os 

apps Kahoot e GoConqr no ensino de Matemática. Os apps foram utilizados pelo fato de 

proporcionarem a realização de quizzes. Um dos aspetos que mereceu a nossa atenção na 

referida pesquisa, foi o fato dos autores trabalharem os apps na valorização do erro, ou seja, a 

identificação do erro através dos aplicativos teve um significado menos negativo face ao que 

acontece no ensino tradicional. Através das atividades produzidas com os apps houve um 

aproveitamento positivo dos erros dos alunos, que ao invés de serem confrontados com o 

fracasso, viam uma nova oportunidade e não desistiam de obter uma resposta correta. 

Dado que os apps dão um maior empoderamento ao aluno e fazem com que seja mais 

autônomo no processo de aprendizagem, devem ser aplicadas metodologias de ensino ativas 

(FILHO et al., 2018). Para os autores, que durante a sua pesquisa avaliaram o potencial 

educativo do app  Nearpod, foi reconhecido que a utilização desse app oferece um ambiente 

mais diversificado de aprendizagem, permite que o aluno mergulhe em novas experiências de 

aprendizagem e possibilita que o professor tenha mecanismos permanentes de avaliação quanto 

ao rendimento dos alunos. Entre vários aplicativos apresentados ao longo das experiências 

inovadoras, podemos destacar os casos de “QR Code” (Quick Response) e “Quest to Learn” 

(iniciativa pioneira na utilização da gamificação na educação). 

                                                 
48 http://fundacaotelefonica.org.br 
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Para além das referências já realizadas a alguns apps e às suas potencialidades, 

gostaríamos de destacar outros apps49  que têm disso utilizados em vários contextos educativos 

e promovendo o desenvolvimento de múltiplas competências: 

- Aurasma Studio: Criar de experiências de realidade aumentada (GOMES; GOMES, 

2015); 

- Calaméo: Criar e-books interativos (CRUZ, 2015); 

- Educreations e ShowMe: Transformar o tablet numa lousa digital (MOURA, 2015b); 

-TeamUp: Formar e acompanhar equipes de trabalho e estudo (ALVES, 2015); 

- Tagxedo: Criar nuvens de palavras (MARTINS, 2015); 

- Text2MindMap: Desenvolver mapas mentais (SANTOS, 2015); 

- Toondoo: Criar histórias em quadrinhos (SILVA, 2015b). 

Os apps selecionados e apresentados promovem o desenvolvimento de diferentes 

competências e podem ser utilizados em várias áreas e níveis de ensino. O elemento principal 

para determinar a escolha de um ou outro app estará na intencionalidade educativa que, cada 

professor, irá determinar no momento de intervenção pedagógica. 

A importância dos apps nos processos de ensino e aprendizagem têm merecido a atenção 

do Ministério da Educação (MEC) brasileiro. A comprovar esse aspecto, está o fato do MEC 

disponibilizar espaços virtuais para a divulgação de alguns apps como acontece na área de 

“Aplicativos” no site Ministério da Educação e no espaço de “Recursos” na Plataforma 

Integrada do Ministério da Educação. 

 

Figura 6 - Aplicativos disponíveis no site Ministério da Educação 

 

Fonte: a pesqusiadora (2019) 

                                                 
49 Seleção de apps disponíveis no guia “Apps para dispositivos móveis: manual para professores, 

formadores e bibliotecários” apresentados na obra de Carvalho (2015). 
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Na área dos aplicativos do MEC estão disponíveis 11 apps, sendo que, na sua maioria, 

são aplicações na área de gestão e acompanhamento escolar. No entanto, os apps “Mosquito 

Não”, “TV Escola”, “TV INES” e “TV Escola Criança” permitem ter acesso a conteúdos 

educativos para complementar os processos de ensino e aprendizagem. 

 

Figura 7 - Aplicativos disponíveis no site de Plataforma Integrada  

 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Na Plataforma Integrada do Ministério da Educação estão disponíveis 12 aplicativos 

móveis para áreas como as Ciências, Química, Geografia e Matemática.  

Além destas duas fontes de divulgação de apps promovidas pelo Ministério da Educação 

brasileiro, podemos ainda encontrar 4 apps da área de Educação partilhados pelo Governo 

Federal no espaço virtual “Portal Brasileiro de Dados Abertos”50. 

 

  

                                                 
50 http://dados.gov.br/aplicativos 
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Figura 8 - Aplicativos disponíveis no Portal Brasileiro de Dados Abertos 

 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

A existência de vários aplicativos com fins educativos levou alguns autores (ARAÚJO 

JR.; SILVEIRA; CERRI, 2012) a estabelecer uma categorização em função das funcionalidades 

desses recursos:  

 

Figura 9 - Categorização de Apps Educacionais 

 

Fonte: Adaptado de Araújo Jr., Silveira e Cerri (2012) 
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Da análise da figura, compreendemos que os apps educativos podem ser enquadrados 

em diversas categorias de acordo com as características e funcionalidades dos aplicativos. 

Nesse sentido, os professores e gestores educacionais podem, com maior facilidade, escolher 

os apps mais adequadas a cada situação. 

Apesar do grande número de apps disponíveis, das inúmeras oportunidades de aplicação 

em sala de aula e dos resultados reconhecidos pela sua boa utilização, não se consegue inibir 

algumas dúvidas quanto à eventual qualidade desses recursos tecnológicos. 

Para Silva (2015) levantam-se ainda algumas preocupações quanto à qualidade de 

alguns apps pelo fato do seu desenvolvimento ser realizado por um programador que domina a 

técnica computacional nas, nem sempre, domina o conhecimento pedagógico referente aos 

conteúdos dos aplicativos. Outros autores (MELO; CARVALHO, 2014) associam-se a essas 

preocupações e levantam algumas dúvidas quanto à qualidade didática, conforme pesquisa 

realizada junto de vários apps educacionais disponíveis no repositório F-Droid51. 

Esta preocupação quanto à qualidade dos recursos tecnológicos é também uma 

preocupação de Caetano (2012) que nos chama a atenção para o processo de desenvolvimento 

desses recursos (suas etapas, tipologias das equipes, processos de validação de qualidade 

técnica e pedagógica) e apresenta instrumentos de avaliação da qualidade propostos em países52 

como França, Suécia, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Estados Unidos da América e Portugal. 

A preocupação com a qualidade dos apps que são inseridos em contexto educativo tem 

levado à realização de várias pesquisas no Brasil (ANDRADE; ARAÚJO JR.; SILVEIRA, 

2017; SILVA; BATISTA, 2015; SOAD, 2017). Para analisar a qualidade dos apps, os autores 

propõem vários modelos, como por exemplo: 

- MoLEva (Mobile Learning Evaluation): um modelo de qualidade, métricas, níveis de 

pontuação e critérios de julgamento, tendo principalmente como base a norma ISO/IEC 

2500053. Encontra-se organizado em seis etapas: (1)  definir objetivos e contextualização da 

avaliação; (2) definir e configurar o modelo de qualidade; (3) identificar métricas de avaliação; 

(4) definir níveis de pontuação e critérios de julgamento; (5) projetar a avaliação e (6) executar 

a avaliação (SOAD, 2017); 

                                                 
51 Repositório de Apps para Android, https://f-droid.org/ 
52 França (RIP - Reconnu d'intérêt pédagogique), Suécia (KK-stiftelsen), Alemanha e Áustria (SODIS-

Software Documentation and Infortamtion System), Reino Unido (TEEM - Teachers Evaluating Educational 

Multimédia), Estados Unidos da América (CLRN - Califórnia Learning Resource Network) e Portugal 

(SACAUSEF - Sistema de Avaliação, Certificação e Apoio à Utilização de Software para a Educação e 

Formação). 
53 ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Comission). 

ISO/IEC 25000: é uma norma técnica que orienta o uso da série de normas internacionais denominadas Sistemas 

e Avaliação e Requisitos de Qualidade de software 
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- Qualidade obtida através de quatro indicadores: documentação de apoio, 

usabilidade/questões operacionais, questões pedagógicas e conteúdo. Da combinação entre 

estes fatores será identificado o nível de adequação pedagógica dos aplicativos (SILVA; 

BATISTA, 2015). 

Diante de todos os aspetos apresentados anteriormente ao nível da descrição dos apss, 

das suas aplicações e limitações em contexto educativo, torna-se pertinente sistematizar as suas 

vantagens e desvantagens para que possamos ter uma visão geral sobre o seu papel nos 

processos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, descrevemos no quadro seguinte algumas 

dessas vantagens e desvantagens. 

 

Quadro 9 - Vantagens e desvantagens do uso educativos de apps. 

Vantagens 

Acesso gratuito para muitos dos apps. Fomentam o gosto pela aprendizagem. 

Proporcionam aprendizagens personalizada. Permitem a realização de atividades como 

sondagens, testes, apresentações, esquemas, 

mapas, etc. 

Promovem o trabalho em grupo. Convidam os alunos a aprender através de jogos e 

desafios. 

Facilitam o desenvolvimento da linguagem. Facilidade de adaptação e utilização em sala de 

aula. 

Estimulam a escrita. Oportunizam momentos de simulação. 

Promovem e valoriza a criatividade Possibilitam interatividade na sala de aula. 

Contribuem para a adoção de metodologias ativas. Permitem momentos de aprendizagem através de 

realidade aumentada. 

Permitem deslocamento da sala de aula. Potenciam realismo e emoção na aprendizagem. 

Criam novos espaços virtuais de aprendizagem. Aumentam a concentração dos alunos. 

Facilitam a inovação pedagógica. Desenvolvem novas habilidades. 

Aumentam o interesse dos alunos. Aumentam a participação em sala de aula. 

Desenvolvem o raciocínio lógico. Contribuem para a aproximação entre professor e 

aluno. 

Contribuem para a motivação dos alunos. Versatilidade para várias áreas e níveis de ensino. 

Contribuem para a autonomia no processo de 

aprendizagem. 

Permitem que o professor tenha mecanismos de 

acompanhamento e avaliação das aprendizagens 

Disponíveis para vários tipos de dispositivos 

móveis. 

Oportunizam a inserção de conteúdos selecionados 

pelos professores. 

Desvantagens 

Em alguns casos obrigam o acesso à internet. Aprendizagem através da fragmentação de 

conteúdos. 

Em alguns casos, focados em avaliação de 

conhecimentos. 

Em alguns casos, ausência de informação 

pedagógica. 

Problemas com falta de avaliação de qualidade. Possibilidade de perda de dados por 

descontinuidade de ligação à internet. 

Apesar de permitirem a inserção de conteúdos em 

português, a estrutura de alguns apps encontra-se 

em inglês. 

Em alguns casos, existe pouca documentação de 

apoio em língua portuguesa. 

Fonte: a pesquisdora (2019). 

 

Da leitura do quadro, podemos considerar que os apps apresentam um vasto leque de 

vantagens, tanto ao nível das atividades de aprendizagem, como nas atividades de ensino. 
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Essencialmente, os apps vieram para fomentar novas metodologias nas salas de aula e convidar, 

professores e alunos, a desempenharem novos papéis. Os apps lançam ainda o desafio da 

formação docente, no sentido de estarem preparados, técnica e pedagogicamente, conseguindo 

assim explorar o maior potencial desses recursos tecnológicos e procurar minimizar as suas 

possíveis fragilidades. 

 

4.4 NEARPOD E KAHOOT: POTENCIALIDADES NO ENSINO 

 

Conforme foi possível verificar na seção anterior, existe um vasto leque de aplicativos 

(apps) para dispositivos móveis. No sentido de ir ao encontro dos objetivos da pesquisa, 

determinamos a escolha de dois aplicativos que mereceram a nossa escolha: Nearpod e Kahoot. 

Os critérios subjacentes à sua seleção foram, essencialmente, os seguintes: 

a) Facilidade de utilização; 

b) Possibilidade de inserção de conteúdos escolhidos pelo professor (texto, imagem, 

vídeo, áudio, hiperligações, etc.); 

c) Disponibilidade de mecanismos de acompanhamento e avaliação dos alunos; 

d) Disponibilização de relatórios por aluno, questão e turma; 

e) Facilidade de acesso e instalação nos dispositivos móveis existentes na escola 

(tablets) e de propriedade dos alunos (smartphones); 

f) Serem apps de acesso gratuito; 

g) Possibilidade dos apps permitirem a reutilização de outros recursos já elaborados 

pelo professor (apresentações multimídia, mapas, vídeos, etc.); 

h) Ter contato com demonstração e utilização dos apps em eventos nacionais na área da 

Tecnologia Educativa; 

i) Relatos de experiências obtidos em textos científicos. 

Apresentadas as justificativas pela escolha dos dois aplicativos, passaremos a apresentar 

cada um dos apps, as suas funcionalidades e potencialidades educativas. 

 

4.3.1Nearpod 

 

O app Nearpod é uma plataforma de aprendizagem móvel, acessível através da internet, 

em que pode se criar, customizar e compartilhar com os estudantes, apresentações interativas 

por meio de smartphones, computadores, tablets e outros dispositivos. Integra a possibilidade 
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de criar quizzes e sondagens, inserir ou criar apresentações (PowerPoint) que podem ser 

partilhadas com os alunos através de dispositivos móveis permitindo que os mesmos 

acompanhem a aula e interajam em atividades propostas. 

As atividades podem ser criadas a partir de apresentações em PowerPoint e são alvo de 

pequenas edições no Nearpod. Consiste numa app que permite, por exemplo, a utilização do 

celular na sala de aula com intencionalidade educativa. 

Entre as inúmeras vantagens da utilização do Nearpod, podemos destacar as seguintes: 

a) Integração de dispositivos móveis na sala de aula: o Nearpod é um aplicativo que 

permite a interação dos alunos com recursos digitais acessados através de celulares e tablets 

com acesso à internet; 

b) (Re)Utilização de arquivos em PowerPoint: os recursos digitais disponibilizados no 

Nearpod são resultado do aproveitamento de arquivos em PowerPoint aos quais podem ser 

adicionadas algumas atividades (questões de escolha múltipla, vídeos, áudios, etc.); 

c) Produção de recursos digitais personalizados: os professores podem aproveitar os 

seus slides de PowerPoint para produzirem facilmente novos recursos digitais ajustados 

pedagogicamente às necessidades e conhecimentos dos alunos. Para além desses recursos com 

aproveitamento de documentos em PowerPoint, é possível a criação de outras atividades 

diretamente no Nearpod com exploração de imagens, vídeos, questões de escolha múltipla, 

entre outras; 

d) Criação de interação pedagógica: o Nearpod permite que os alunos estabeleçam uma 

maior interação durante as aulas através da exploração dos recursos digitais; 

e) Relatórios de resultados: o Nearpod permite o acesso a relatórios dos resultados da 

interação dos alunos com as atividades propostas pelo professor e que podem ser utilizados 

como avaliação de diagnóstico. O aplicativo apresenta relatórios por aluno, por questão e por 

turma. 

O Nearpod é um aplicativo que tem merecido a atenção e reconhecimento quanto ao seu 

valor pedagógico junto de vários pesquisadores (DELACRUZ, 2014; FILHO et al., 2018; 

LIMA, 2017; MOURA, 2015a; NASCIMENTO; CAETANO, 2018). A prova, por exemplo, da 

versatilidade do Nearpod são as experiências de aplicação no ensino fundamental 

(DELACRUZ, 2014), no ensino médio (FRÓES; JUNIOR, 2016) e  no ensino superior (LIMA, 

2017). Para além disso, o aplicativo Nearpod tem sido utilizado, a título de exemplo, em áreas 

com o ensino de línguas (DELACRUZ, 2014), ensino de Química e Zoologia (LIMA, 2017), 

ensino de Inglês (FERRARI, 2016), ensino de História (NASCIMENTO; CAETANO, 2019), 

ensino de Matemática e Estatística (ABUSHAMMALA, 2018). 
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Baseado nas pesquisas já realizadas, onde foi analisado o potencial educativo do app 

Nearpod, podemos destacar os seguintes aspectos: 

- O app permitiu a criação de apresentações robustas e em tempo real, facilidade de 

aprendizagem e possibilidade dos alunos serem criadores ou cocriadores de atividades. Além 

disso, dadas as características do app, ele pode contribuir para mudar as práticas de ensino 

(PEREZ, 2017); 

- O app possibilita aprendizagens mais motivadoras e permite que os alunos estejam 

mais envolvidos nas atividades de sala de aula. Através do Nearpod, os alunos têm uma maior 

preocupação em não dar respostas erradas e revelam interesse no processo de avaliação 

disponibilizado pelo aplicativo (DELACRUZ, 2014); 

- O app permite que os professores desenvolvam aulas mais dinâmicas e interativas. O 

aplicativo é de fácil utilização mas requer uma devida preparação pelo professor (LIMA, 2017); 

- O app permite que os alunos possam interagir entre si e o professor, tudo isso, em 

tempo real. Com este aplicativo, além do professor partilhar conteúdos curriculares, pode gerir 

o fluxo da aula (MOURA, 2015a); 

- O Nearpod destaca-se pelo fato de possibilitar o acesso a feedbacks instantâneos aos 

alunos e professores, permitindo assim uma aprendizagem centrada no aluno (FAROOQ, 

2018); 

- O Nearpod fomenta a utilização do ensino híbrido e de outras metodologias ativas. O 

aplicativo apresenta vantagens ao nível da motivação, envolvimento dos alunos e reúne ainda 

características que possibilitam a realização de atividades onde o professor pode incorporar 

realidade aumentada e apresentações dinâmicas (FILHO et al., 2018). 

A plataforma Nearpod disponibiliza um espaço on-line onde é possível criar recursos 

interativos recorrendo ao uso de apresentações multimídia, vídeos, imagens e áudio que, 

interligados a vários tipos de atividades, permitem uma dinamização dos conteúdos 

curriculares. Passamos agora, a apresentar os vinte tipos de atividades que o Nearpod 

possibilita.  
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Figura 10 - Tipologias de atividades disponibilizadas pelo app Nearpod 

 

 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

- Sway: possibilidade de integrar apresentações dinâmicas utilizando o mais recente software 

de apresentações da Microsoft (Sway); 

- Collaborate: criação de um espaço onde o professor insere um tema com descrição 

direcionando para o debate e os alunos podem ter uma participação interativa e colaborativa 

com imagens e comentários; 

- 3D Objects: criação de atividades integrando objetos em três dimensões, disponíveis numa 

bilioteca organizada por categorias como ambiente, lugares, corpo humano, microscópio, 

antiguidade, etc.; 

- Poll: criação de atividades que permite a realização de uma votação ou pedido de opinião 

referente a um tema ou acontecimento; 

- Audio: integração de um arquivo de áudio para apoiar a reflexão ou debate; 

- Web: possibilidade para integrar informação disponível num site através de um link externo; 

- Field Trip: criação de atividades com recursos de realidade aumentada. Permite o acesso a 

uma base de vídeos referentes a vários lugares do mundo; 

- Open Endend Question: criação de questões abertas que permite coletar opiniões, comentários, 

reflexões e sugestões. O app permite a solicialização das várias respostas para toda a turma; 

- Quiz: criação de questões de escolha múltipla. O Nearpod registra as respostas corretas e 

erradas e partilha com o aluno uma autocorreção; 
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- Draw it: criação de atividade através da apresentação de um tema, onde os alunos participam 

com desenhos ou textos; 

- Vídeo: inserção de arquivos de vídeo para reflexão ou debate; 

- Reports: acesso a relatórios que apresentam o desempenho dos alunos nas várias atividades; 

- Slide: criação de slides de acordo com modelos já existentes no Nearpod; 

- Matching Pairs: criação de atividades para juntar pares de objetivos (imagens e/ou textos); 

- Fill in the Blanks: criação de atividades para preenchimento de espaços; 

- Memory Test: criação de atividades de memória com associação de textos ou imagens; 

- Live Twitter Stream: intregração de transmissões ao vivo. A integração é realizada através da 

partilha do endereço do Twitter; 

- Slidesshow: criação de slides através da escolha de um conjunto de imagens; 

- PDF Viewer: Oportunidade de adicionar arquivos em formato pdf e que os alunos podem ter 

acesso como informação complementar. 

Descritas as várias atividades que podemos realizar no app Nearpod, sugerimos a 

consulta do Apêndice 1 onde apresentamos um guia do tipo “passo a passo” que ajudará à 

construção de recursos digitais. Este material poderá ser um contributo para o domínio do 

aplicativo, mas, julgamos possuir potencial para ser um apoio pedagógico a cursos de formação 

referentes à utilização de apps no ensino. 

 

4.3.2 Kahoot 

 

O Kahoot consiste numa plataforma que possibilita a realização atividades como 

quizzes, associações de ideias e sondagens. O aplicativo está disponível através do acesso a 

internet e promove momentos de aprendizagem baseada em jogos interativos com utilização de 

dispositivos móveis.  

O aplicativo reúne um conjunto de vantagens educativas, onde destacamos:  

a) Simplicidade de construção de atividades educativas: o nível de conhecimento 

necessário para elaborar atividades no aplicativo é algo simples e que pode ser obtido num curto 

espaço de tempo; 

b) Personalização de conteúdos: o aplicativo apresenta apenas uma estrutura de 

organização e funcionamento, mas sem conteúdos inseridos. Desse modo, a criação de 

atividades permite que os textos, imagens, vídeos e áudios sejam inseridos de acordo com as 

necessidades dos alunos, das turmas e dos contextos educativos; 
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c) Utilização de dispositivos móveis: o app é de fácil instalação em vários modelos de 

dispositivos móveis e possibilita que, esses dispositivos, muitas vezes proibidos na sala de aula, 

possam encontrar momentos de valorização educativa; 

d) Desenvolvimento de atividades interativas: o aplicativo reúne um conjunto de 

características que oportunizam interações entre professor e alunos e alunos com alunos; 

e) Acompanhamento e avaliação das aprendizagens: através do módulo de relatórios, é 

possível ter acesso ao desempenho dos alunos por cada atividade e questão. 

Dado o potencial educativo do app Kahoot, a sua utilização tem merecido a atenção de 

vários pesquisadores (AMICO; MORAES; PRÁ, 2017; ERNANE et al., 2018; GUIMARÃES, 

2015; JUNIOR, 2017; RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, 2017; SANDE; SANDE, 2018; 

TOSCANO, 2018). O Kahoot, à semelhança de outros apps, possui características que 

possibilitam a sua inserção em vários níveis e modalidades de ensino, como é o caso do ensino 

fundamental (BOULDEN; HURT; RICHARDSON, 2017; TOSCANO, 2018), ensino médio 

(ERNANE et al., 2018), ensino especial (HIGA, 2017) e ensino superior (RODRÍGUEZ-

FERNÁNDEZ, 2017; SANDE; SANDE, 2018).  Além das experiências de utilização em vários 

níveis de ensino, o app Nearpod tem sido integrado em disciplinas como a Biologia (SANDE; 

SANDE, 2018), Matemática (HIGA, 2017), Relações Públicas (RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, 

2017), Línguas Estrangeiras (GUAQUETA; CASTRO-GARCES, 2018) e Gramática 

(ZARZYCKA-PISKORZ, 2016). 

Apesar das vantagens inicialmente apresentadas quanto à utilização do app Kahoot, 

podemos ainda destacar algumas potencialidades identificadas noutras pesquisas: 

- O Kahoot permite aumentar o interesse, concentração e motivação dos alunos. O 

aplicativo, potencia ainda a alteração das metodologias de ensino com forte tendência para 

adoção da sala de aula invertida. O app aumenta as possibilidades dos alunos melhorarem os 

resultados escolares (TOSCANO, 2018); 

- O app Kahoot permite, em algumas situações, ser um substituto da avaliação 

tradicional e torna a aprendizagem mais eficiente e duradoura (SANDE; SANDE, 2018); 

- O aplicativo favorece a avaliação em tempo real e contribui para a gamificação das 

aulas. O aplicativo reúne características ao nível da melhoria do raciocínio e concentração. 

Dada a facilidade de utilização do app, é possível inverter os papéis do professor e aluno, 

solicitando a estes últimos que pensem e produzam questões para os jogos (JUNIOR, 2017); 

- O Kahoot é valorizado pelos alunos como aplicativo que melhora as aprendizagens e 

incrementa novas competências em sala de aula. O aplicativo revela-se como uma boa solução 

para incrementar a assistência e participação dos alunos através da utilização de dispositivos 
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como os celulares. Para muitos alunos, o Kahoot ajuda a reduzir o tempo para aprendizagem e 

memorização (RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, 2017); 

- O Kahoot ajuda os alunos no desenvolvimento em competências de linguagem e 

enriquece o trabalho em grupo.  A utilização de jogos com este aplicativo incrementa variedade 

de atividades e quebra a monotonia na sala de aula (ZARZYCKA-PISKORZ, 2016). 

O Kahoot permite a construção de três tipos de atividades: Quiz (testes de escolha 

mútipla), Jumble (ordenação de objetos) e Survey (sondagens). 

 

Figura 11- Tipo de atividades disponibilizadas pelo app Kahoot 

 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

As ativididades do tipo “Quiz”  permitem a criação de questões de escolha múltipla onde 

o professor define uma temática e associa uma ou várias opções de resposta. Para cada questão, 

é assinalada a(s) opção(ões) corretas. Através de um computador, tablet ou notebook, o 

professor lança as questões que são apresentadas, por exemplo, no celular do aluno através da 

instalação do app  ou do acesso direto ao site do Kahoot. Após as respostas dos alunos, às 

questões colocadas, o aplicativo dá um feedback imediato tornando a atividade dinâmica e 

interativa.  

As atividades do tipo “Jumble” permitem colocar desafios onde os alunos têm de 

responder através do arrastamento das opções de resposta, mas colocando-as na ordem correta. 

À semelhança das atividades “Quiz”, o aplicativo faz a devolução imediata das respostas 

corretas. 

Nas atividades do tipo “Survey” são criadas questões com várias opções de resposta mas 

sem a identificação de opção correta. Neste caso, o objetivo é apresentar um tema e tentar obter 

a opinião dos alunos, promovendo um detabe ou discussão em grupo.  

A aprendizagem móvel reúne um conjunto de particularidades que potencia a utilização 

de metodologias ativas nos processos de ensino e aprendizagem. Associado a esse fenômeno, 
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existe um vasto leque de dispositivos móveis e apps  que, devidamente escolhidos através de 

critérios de qualidade técnica e pedagógica, podem ser bons recursos para a aprendizagem 

móvel.  

 

Figura 12 - Tríade do sucesso da Aprendizagem Móvel 

 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

A chave para o sucesso dessa relação tríade (mobile-learning, dispositivos móveis e 

apps) está na capacidade de fomentar mudanças ao nível da formação de professoes e na 

promoção da Cultura Digital como realidade do dia a dia das escolas (Figura 12). 

Os desafios no desenvolvimento dessas mudanças caracteriza-se pela concepção de 

projetos de intervenção que proporcionem formação de professores e iniciativas que 

oportunizem a partilha de experiências pedagógicas realizadas com recursos tecnológicos. 

Julgamos que o nosso projeto de pesquisa, reune algumas dessas carecterísticas e na tentativa 

de descrever os vários procedimentos que foram desenvolvidos, passamos a apresentar a 

metodologia do projeto. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa em tecnologia educativa contribui para a descrição e compreensão de vários 

fenômenos que acontecem nos contextos escolares onde múltiplos recursos tecnológicos são, 

diariamente, integrados (CAETANO, 2012; COUTINHO, 2006; VIDAL, 2006). 

Nesse sentido, torna-se relevante, antes de iniciar uma pesquisa, realizar um 

levantamento bibliográfico que auxilie o enquadramento teórico da temática em estudo. Foi 

desse modo que, num primeiro momento deste trabalho, realizamos a revisão bibliográfica. 

Essa revisão possibilitou um conhecimento mais aprofundado sobre temas como “Tecnologia 

e Ensino”, “Tecnologia e Prática Pedagógica” e “Apps e dispositivos móveis”. 

Aliando a experiência profissional no contato com a tecnologia nos ambientes escolares 

com o conhecimento teórico aqui realizado, foi possível elaborarmos a seguinte questão de 

pesquisa: Como os App e dispositivos móveis medeiam o processo de ensino e aprendizagem? 

Na tentativa de encontrar algumas respostas para a questão de pesquisa, desenvolvemos 

um plano metodológico recorrendo a várias abordagens, técnicas de pesquisa, instrumentos de 

coleta de dados e demais procedimentos. O objeto de pesquisa será a realização de atividades 

pedagógicas na disciplina de História mediadas por apps  e dispositivos móveis numa turma do 

2º ano do Ensino Médio de uma escola da rede estadual do Estado do Rio Grande do Norte. 

A metodologia baseia-se numa abordagem qualitativa (OLIVEIRA, 2016) com recurso 

à técnica de estudo de caso (YIN, 2001), observação participante (MARCONI; LAKATOS, 

2003) e os dados coletados através de questionários e micronarrativas dos alunos. 

Complementarmente, foram ainda reunidas informações de base documental que nos 

permitiram diagnosticar a Cultura Digital da Escola onde realizamos a pesquisa. 

 

5.1 DESIGN DA PESQUISA 

 

Uma das formas de sistematizar a estrutura da pesquisa é através do seu design. O design 

de pesquisa qualitativa é entendido como o mecanismo que descreve o modo como os dados 

são obtidos, analisados e interpretados. Corresponde à sequência lógica do plano da pesquisa 

que orienta o pesquisador no processo de coleta, análise e interpretação dos dados (VIANNA, 

2006). 

Nesse sentido, almejando esquematizar a nossa pesquisa, apresentamos o design da 

mesma na Figura 13. 
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Figura 13 - Design da pesquisa 

 

Fonte: a pesquisadora (2019). 

 

No design iniciamos com uma primeira etapa dedicada à revisão bibliográfica que foi 

organizada em três dimensões temáticas que deram origem aos respetivos capítulos 

“Tecnologia e Ensino: explorando conceitos, modelos e experiências”, “Tecnologia e Prática 

Pedagógica” e “Apps e dispositivos móveis na era do mobile-learning”. Para o planejamento, 

organização e sistematização desta etapa, recorremos a repositórios científicos digitais e à 

utilização do gerenciador de referências bibliográficas - Mendeley.  

Após a segunda etapa onde foram definidos aspetos relacionados com o tipo de 

pesquisa, analisadas as características da nossa amostra no que concerne ao perfil dos alunos e 

dos professores (terceira etapa). 
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Tendo reunidas as informações anteriores, ao longo da quarta etapa realizamos o 

diagnóstico da Cultura Digital da escola tendo como referência algumas práticas dos alunos, 

dos professores e documentos da escola. 

Durante a quinta etapa, foram selecionadas as três principais técnicas de coleta de dados: 

questionários (dirigidos a professores e alunos), micronarrativas (visando coletar os relatos das 

experiências dos alunos) e observação participante (preparação para notas de campo com 

registros de comportamentos e referências sobre incidências). 

O projeto de pesquisa contou com quatro fases de intervenção: (1) diagnóstico de 

equipamentos tecnológicos existentes na escola; (2) estudo sobre os apps previstos para 

utilização e procedimentos referentes à sua instalação e acessibilidade; (3) sessões de 

reconhecimento tendo em vista a divulgação do projeto e a sua metodologia; (4) realização de 

sessões com recurso a apps e dispositivos móveis. 

A encerrar o projeto, na última etapa, realizou-se uma análise de dados com apoio de 

técnicas estatísticas para conhecer a amostra e os equipamentos. Para tratamento dos dados de 

natureza qualitativa, utilizou-se uma abordagem de análise de conteúdo. 

Apresentado o design da pesquisa, onde sistematizamos as etapas do nosso projeto, 

passaremos a enunciar a importância do método científico e as opções metodológicas de modo 

a apresentar as suas particularidades, vantagens e condicionantes para a consistência do nosso 

trabalho. 

 

5.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo Álvarez (2011, p. 7), “a investigação científica é o mais importante 

instrumento com que o Homem conta para conhecer, explicar, interpretar e transformar a 

realidade”.  

Lalille e Dionne (1999), apontam que os procedimentos fundamentais da pesquisa, nas 

ciências naturais e humanas, devem partilhar das seguintes preocupações: 1) centrar a pesquisa 

na compreensão de fenômenos específicos; 2) assegurar, pelo método de pesquisa, a validade 

da compreensão; 3) superar as barreiras que poderiam atrapalhar a compreensão.  

As opções metodológicas num projeto de pesquisa são determinantes para a qualidade 

do mesmo e, principalmente, para definir a sua consistência e a credibilidade. Por isso, o 

conhecimento científico possui características únicas como o fato de lidar com o real, de validar 
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as suas hipóteses, da sistematização de teorias e da virtude de não ser definitivo, absoluto e final 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Como “não há ciência sem o emprego de métodos científicos” (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p. 83), apresentaremos de seguida, de modo detalhado e aprofundado, as 

opções metodológicas da nossa pesquisa, resumidas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Caracterização da metodologia da pesquisa 

Descrição Tipologia Autor(es) 

Quanto aos objetivos Descritiva (ÁLVAREZ, 2011) 

(GIL, 2002) 

(OLIVEIRA, 2016) 

(SAMPIERI; FERNANDEZ; LUCIO, 

2006) 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009) 

Quanto à abordagem Qualitativa (ÁLVAREZ, 2011) 

(GIL, 2002) 

(SAMPIERI; FERNANDEZ; LUCIO, 

2006) 

(OLIVEIRA, 2016) 

(TRIVIÑOS, 1987) 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009) 

(PRODANOV; FREITAS, 2013) 

Quanto ao método e 

procedimentos  

Estudo de Caso, Bibliográfica e 

Documental. 

(ÁLVAREZ, 2011) 

(CELLARD, 2008) 

(COUTINHO; CHAVES, 2002) 

(MARCONI; LAKATOS, 2003) 

(GIL, 2002) 

(STAKE, 1999) 

(YIN, 2001) 

(VENTURA, 2007) 

Instrumentos de 

pesquisa 

Observação participante, questionários 

e micronarrativas dos alunos. 

(SUPO, 2013) 

(OLIVEIRA, 2016) 

(COUTINHO, 2000) 

(HILL; HILL, 2000) 

(MARCONI; LAKATOS, 2003) 

(MINAYO, 2002) 

(TRIVIÑOS, 1987) 

(YIN, 2001)  

Amostragem Não probabilística (BOGDAN; BIKLEN, 1994) 

(COUTINHO, 2015) 

(LAVILLE; DIONNE, 1999) 

(OLIVEIRA, 2016) 

Técnica de análise dos 

dados 

Análise estatística, análise de conteúdo 

e triangulação. 

(BARDIN, 2008) 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009) 

(OLIVEIRA, 2016) 

(STAKE, 1999) 

Tecnologias na 

pesquisa 

Repositórios Científicos, Wordclouds, 

Popplet, webQDA, Mendeley 

(CAETANO, 2017) 

(COSTA et al., 2017) 

(LAGE, 2011) 

Fonte: a pesquisadora (2019). 
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5.2.1 Quanto aos objetivos 

 

Uma das classificações das pesquisas, quanto aos seus objetivos, é a pesquisa descritiva. 

Para Gil (2002, p. 42) “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno”. Estas pesquisas têm ainda por objetivo 

estudar as características de um grupo e a existência das relações entre variáveis e determinar a 

natureza dessas relações (GIL, 2002; SAMPIERI; FERNANDEZ; LUCIO, 2006).  

A pesquisa descritiva procura especificar propriedades, características e mudanças 

importantes de qualquer fenômeno que se analisa (SAMPIERI; FERNANDEZ; LUCIO, 2006) 

em função dos resultados de uma observação (ÁLVAREZ, 2011). 

Para Oliveira (2016, p. 68) a pesquisa descritiva “vai além do experimento: procura 

analisar fatos e/ou fenômenos, fazendo uma descrição detalhada da forma como se apresentam 

esses fatos e fenômenos, ou, mais precisamente, é uma análise em profundidade da realidade 

pesquisada”. 

Na Figura 14 apresentamos as variáveis (tecnologia, ensino e aprendizagem) que 

descrevemos e tentamos determinar as suas relações conforme a proposta, anteriormente,  

defendida por Gil (2002). 

 

Figura 14 - Variáveis da pesquisa descritiva 
 

 

Fonte: a pesquisadora (2019). 

 

Uma grande maioria das pesquisas procura respostas explicativas e descritivas que não 

cabem em modelos fechados, matemáticos ou quantitativos (TRIVIÑOS, 1987).  

 

  

Tecnologia 

Ensino Aprendizagem 
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5.2.2 Quanto ao tipo de abordagem 

 

As pesquisas qualitativas, ou como designa Oliveira (2016) pesquisas de abordagem 

qualitativa, permitem um processo de reflexão e análise da realidade através de métodos e 

técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto. 

Torna-se necessário procurar abordagens qualitativas que utilizem a recolha de dados 

sem medição numérica para descobrir ou ajustar perguntas de pesquisa no processo de 

interpretação. Neste tipo de pesquisa, o processo de indagação é flexível e move-se entre os 

eventos e a sua interpretação, entre as respostas e o desenvolvimento da teoria (SAMPIERI; 

FERNANDEZ; LUCIO, 2006). 

Para Gil (2002, p. 150), a pesquisa qualitativa justifica-se na “descoberta do universo 

vivido pela população, implica compreender, numa perspectiva interna, o ponto de vista dos 

indivíduos e dos grupos acerca das situações que vivem”. 

A pesquisa de abordagem qualitativa “considera que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito que não pode ser traduzido em números” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70). Os 

dados coletados são descritivos e tentam representar o maior número possível de elementos 

existentes na realidade a ser estudada. Para os autores, o mais relevante neste tipo de pesquisa 

é o processo e não o produto.  

Numa tentativa de sistematizar a pesquisa de abordagem qualitativa, Prodanov e Freitas 

(2013), apresentam as seguintes características: 

 

Quadro 11 - Caraterísticas da pesquisa qualitativa 

Características Pesquisa qualitativa 

Foco da pesquisa Qualidade (natureza e essência) 

Raízes filosóficas  Fenomenologia, interação simbólica 

Frases associadas Trabalho de campo, etnografia, naturalismo, subjetivismo 

Metas de investigação Entendimento, descrição, descoberta, generalização, hipótese 

Ambiente Natural, familiar 

Amostra Pequena, não-representativa 

Coleta de dados Pesquisador como principal instrumento (entrevista, 

observação) 

Modo de análise Indutivo (pelo pesquisador) 

Fonte: Prodanov e Freitas (2013, p. 71) 

 

Da análise do Quadro 11, podemos verificar a relevância do ambiente da pesquisa na 

tomada de decisão pelos procedimentos metodológicos, por exemplo, quanto às metas, quanto 

à amostra e à coleta de dados. 
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Para realização de pesquisas de abordagem qualitativa é necessário ponderar alguns 

aspetos: clareza quanto ao objeto de pesquisa e conhecimento do contexto histórico através da 

análise de documentos. Este tipo pesquisa pode ser resumida no que Oliveira (2016) designou 

de “Quadro conceitual para abordagem qualitativa” (Figura 15). 

 

Figura 15 - Quadro conceitual para abordagem qualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira (2016, p. 38) 

 

Podemos encontrar algumas orientações referentes às fases e etapas da pesquisa 

qualitativa de acordo com as proposta de Álvarez (2011): 

a) Fase preparatória: contempla a reflexão (experiências e conhecimentos do pesquisador) e o 

desenho da pesquisa (planificação das atividades); 

b) Etapa reflexiva: momento onde o pesquisador se confronta com reflexões associadas à sua 

preparação, experiência e opções ético/políticas; 

c) Etapa de desenho: momento de decisão quanto à escolha dos métodos, das técnicas e 

procedimentos de pesquisa. Esta etapa pode ser sintetizada num documento onde constem, por 

exemplo, os seguintes elementos: marco teórico, questões de pesquisa, objetivos, métodos, 

triangulação, técnicas, instrumentos, análises de dados e procedimentos de consentimento e 

aprovação; 

d) O trabalho de campo: momento onde o pesquisador aborda e prepara o campo de pesquisa, 

devendo se preparar para reunir um conjunto de características comportamentais adequadas à 

metodologia qualitativa; 

e) Acesso ao campo: fase onde o pesquisador mergulha no campo de pesquisa solicitando 

autorizações para a sua intervenção e onde prepara e define os passos para as atividades a 

realizar; 

f) Recolha de dados: momento de coleta de dados com a aplicação dos instrumentos necessários 

e seguindo o rigor exigido pela pesquisa qualitativa; 

g) Fase analítica: sistematização de dados, transformação de dados, obtenção de resultados e 

confirmação de conclusões; 

Análise de 

documentos 
Observações 

Entrevistas  

Questionários 

Objeto da pesquisa 
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h) Fase informativa: apresentação e divulgação de resultados. 

Na condução da pesquisa de abordagem qualitativa, o pesquisador deve estar atento para 

alguns limites e riscos deste tipo de pesquisa (GERHARDT; SILVEIRA, 2009):  

excessiva confiança no investigador como instrumento de coleta de dados; 

risco de que a reflexão exaustiva acerca das notas de campo possa representar 

uma tentativa de dar conta da totalidade do objeto estudado, além de controlar 

a influência do observador sobre o objeto de estudo; falta de detalhes sobre os 

processos através dos quais as conclusões foram alcançadas; falta de 

observância de aspectos diferentes sob enfoques diferentes; certeza do próprio 

pesquisador com relação a seus dados; sensação de dominar profundamente 

seu objeto de estudo; envolvimento do pesquisador na situação pesquisada, ou 

com os sujeitos pesquisados (2009, p. 32) 

Neste sentido, a nossa pesquisa será pautada por uma abordagem qualitativa, onde nos 

debruçaremos na procura de explicações para os fenômenos e, particularmente, na compreensão 

das suas evoluções enquadradas com os ambientes onde acontecem.  

 

5.3 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS  

 

Após classificação da nossa pesquisa, apresentaremos o método e os procedimentos 

utilizados. No caso, iremos detalhar o estudo de caso, a pesquisa bibliográfica e documental. A 

sua análise revela-se de extrema importância, na medida em que, nos apresenta os elementos 

de maior pormenor referente aos processos de pesquisa. 

 

5.3.1 Estudo de caso 

 

Como técnica de pesquisa recorremos ao estudo de caso entendido como um “exame 

intensivo e em profundidade de diversos aspectos de um mesmo fenómeno ou entidade social, 

um evento, uma pessoa, um processo, uma instituição” colocada como uma das técnicas mais 

relacionadas com a pesquisa de abordagem qualitativa (ÁLVAREZ, 2011, p. 117).  

Na mesma linha de pensamento, Stake (1999)  apresenta o estudo de caso como o estudo 

de uma situação sobre um aluno, grupo de alunos ou projeto que podemos analisar num dia ou 

num ano.  

A característica que melhor identifica e distingue o estudo de caso “é o fato de se tratar 

de um plano de investigação que envolve o estudo intensivo e detalhado de uma entidade bem 

definida: o “caso” (COUTINHO; CHAVES, 2002, p. 223). 
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Para Yin (2001), os estudos de caso,  

representam a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo "como" 

e "por que", quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e 

quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto da vida real (2001, p. 19). 

Esta definição pauta o estudo de caso como uma técnica que está centrada em responder 

de forma explicativa aos fenômenos pesquisados. Para que o estudo de caso reúna 

características de sucesso deverá ser relevante, completo, contemplar perspectivas alternativas 

de explicação, revelar uma recolha de dados adequada e ser apresentado de forma clara (YIN, 

2001). 

A caraterização do estudo de caso, pode ser definida pelos seguintes elementos 

(ÁLVAREZ, 2011):  

- Descrição intensiva e holística de uma entidade singular, fenômeno ou programa; 

- Análise com profundidade da interação dos fatores que produzem mudanças nos casos; 

- Utilização preferencial da observação, entrevistas, questionários, diários, informações, 

etc; 

- O objeto essencial é compreender o significado de uma experiência. 

No que concerne à tipificação do estudo de caso, ele pode denominar-se de intrínseco e 

instrumental. O primeiro caso, se concentra, por exemplo, em alunos com dificuldades, em 

procedimentos ou na avaliação de um projeto. Em suma, num estudo de caso intrínseco, ele não 

nos interessa para que aprendamos sobre outros casos, mas sim porque necessitamos aprender 

sobre esse caso em particular. O estudo de caso instrumental, se concentra em qualificar a ação 

de ensino de um professor perante a implementação de uma mudança nas práticas ou na 

compreensão das suas ações. Nas situações onde os pesquisadores procuram comparar vários 

professores ou várias escolas estaremos na presença de estudo coletivo de casos (STAKE, 

1999). 

Uma dimensão de análise dos projetos de pesquisa realizados através de estudo de caso, 

consiste na caracterização de quatro tipos: projetos de caso único (holísticos), projetos de caso 

único (incorporados), projetos de casos múltiplos (holísticos) e projetos de casos múltiplos 

(incorporados). Esta análise apresentada por Yin (2001), pode ser resumida na Figura 16.  
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Figura 16 - Tipos básicos de projetos para os estudos de caso  

 projetos de caso 

único 

projetos de casos 

múltiplos 

holísticos 

(unidade única de análise) 

 

Tipo 1 

 

Tipo 3 

incorporados 

(unidades múltiplas de análise) 

 

Tipo 2 

 

Tipo 4 

 

Fonte: Yin (2001, p. 61) 

 

É fundamental o pesquisador decidir, antes da coleta de dados, se vai utilizar um estudo 

de caso único ou de casos múltiplos para realizar uma boa formulação das questões de pesquisa. 

Uma das justificativas para o caso único é representar um caso decisivo ao testar uma teoria 

bem formulada que especificou claramente um conjunto de preposições. Outras justificativas 

podem ser apresentadas como: quando estamos perante um caso raro ou extremo e quando se 

tem uma oportunidade única para observar um fenômeno inacessível. Quanto à outra dimensão 

de análise (número de unidades a pesquisar), quando estamos perante um estudo de caso com 

uma unidade será designado de holístico e quando tiver várias unidades será designado de 

incorporado. 

No que concerne à tipologia de estudos de casos, Bogdan e Biklen (1994) apresentam 

oito modalidades divididas entre estudo de caso único e estudo de caso múltiplo (Quadro 12). 

 

Quadro 12 - Modalidades de estudo de caso 

Tipos de caso Modalidades Descrição 

Estudo de caso único 

Histórico Ocupa-se da evolução de uma 

instituição. 

Observacional Tem na observação participante a 

principal técnica de recolha de dados. 

Biografia Com base em entrevista intensiva a uma 

pessoa, produz uma narração na 

primeira pessoa. 

Comunitário Estuda uma comunidade. 

Situacional Estuda um acontecimento na 

perspectiva de quem nele participou. 

Micro etnografia  Ocupa-se de pequenas unidades ou 

atividades dentro de uma organização. 

Estudo de caso múltiplo 

Indução analítica Procura desenvolver conceitos abstratos 

contrastando explicações no marco 

representativo de um contexto mais 

geral. 

Comparação constante Pretende gerar teoria contrastando 

proposições extraídas de um contexto 

noutro contexto diferente. 

Fonte: Bogdan e Biklen (1994) 

 

A adoção de uma ou outra técnica de pesquisa está sujeita a análise de vários critérios o 

que, nem sempre, facilita a sua escolha. O estudo de caso apresenta um conjunto de vantagens 
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e limitações que importa analisar. Dentre as vantagens está o fato de estimular novas 

descobertas, a sua flexibilidade, a “multiplicidade de dimensões de um problema focalizando-o 

como um todo e apresentam simplicidade nos procedimentos, além de permitir uma análise em 

profundidade dos processos e das relações entre eles” (VENTURA, 2007, p. 386). 

Por outro lado, deveremos ter em conta algumas limitações do estudo de caso: 

dificuldade de generalização dos resultados, exigência nos procedimentos realizados pelo 

pesquisador, possíveis fragilidades nas conclusões e fidedignidade dos dados. Para minimizar 

essas limitações deveremos realizar um bom plano de estudo de caso (VENTURA, 2007). 

Na tentativa de encontrar soluções para reduzir os riscos e limitações do estudo de caso, 

deveremos realizar um relatório que inclua (COUTINHO; CHAVES, 2002): 

- Definição clara do caso e a delimitação das suas fronteiras; 

- Descrição pormenorizada do contexto; 

- Justificativa da pertinência do estudo; 

- Objetivos do estudo; 

- Fundamentação dos pressupostos teóricos; 

- Definir quais as unidades de análise; 

- Clareza na descrição dos procedimentos: “como”, “quem” e “quando”; 

- Detalhe na análise dos dados; 

- Apresentação dos critérios que definem a qualidade do estudo. 

Na procura pela melhoria da qualidade do estudo de caso, são apresentados quatro testes: 

validade de construto, validade interna, validade externa e confiabilidade (YIN, 2001). As 

táticas para realizar esses testes nos estudos de caso, consistem no seguinte: (a) validade de 

construto (fontes múltiplas de evidências, encadeamento das evidências e revisão do relatório 

pelos informantes-chave); (b) validade interna (fazer construção da explanação e fazer análise 

de séries temporais); (c) validade externa (utilização de lógica de replicação em estudos de 

casos múltiplos) e (d) confiabilidade (ter protocolo de estudo de caso e desenvolver um banco 

de dados). 

Sem dúvida que um dos aspetos determinantes na condução metodológica do estudo de 

caso está no perfil do pesquisador. Stake (1999) nos apresenta um conjunto de funções do 

pesquisador de casos. Essas funções podem ser de professor, defensor, avaliador, biógrafo e 

intérprete. Para o autor, os pesquisadores adotam diferentes estilos quando desenham, estudam 

e escrevem. Esse fato, origina que, cada um, de forma consciente ou inconsciente, tome 

decisões continuamente sobre a importância que concede a cada uma das suas possíveis 

funções: 
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- A função de professor consiste na capacidade de “ensinar” os leitores da pesquisa no 

entendimento sobre a mesma, fazendo tudo para que esses leitores consigam entender cada 

detalhe dos procedimentos, contextos e análise. Para conseguir alcançar esses objetivos, o 

pesquisador deverá abordar as tarefas do estudo de caso com certa dedicação numa atitude de 

boa docência; 

- A função de defensor está ancorada ao fato do pesquisador exercer um discurso que 

argumente os seus resultados e “convença” os leitores das suas “análises” e “crenças”; 

- A função de avaliador está associada à dimensão avaliativa que os pesquisadores fazem 

das suas interpretações. Quando o pesquisador avalia programas, está escolhendo critérios ou 

conjunto de interpretações. Os avaliadores quantitativos destacam mais critérios como 

produtividade e efetividade. Os avaliadores qualitativos focam mais na qualidade dos processos 

e das atividades; 

- A função de biógrafo caracteriza-se pelas atitudes do pesquisador na descrição de casos 

que podem ser uma pessoa ou conjunto de pessoas. Nestes casos, o biógrafo realiza escolhas 

metodológicas e pondera sobre algumas delas; 

- A função de intérprete consiste nos casos que o pesquisador reconhece e confirma 

novos significados. Quando o pesquisador encontra novas relações, descobre a forma de fazer 

com que sejam compreensíveis a outras pessoas. 

 A técnica de estudo de caso aplicada na área da Tecnologia Educativa é algo que já 

acontece em vários países do mundo, distribuídos pelos vários continentes. Recorrendo a vários 

repositórios científicos (exemplo: Portal de Periódicos da CAPES, ScieELO, etc.) encontramos 

pesquisas que recorrem a essa técnica em Portugal (CAETANO, 2012; COUTINHO, 2006), 

Espanha (VIDAL, 2006),  Reino Unido (BLACKBURN, 2015), Austrália (BLACKBURN, 

2015), Estados Unidos da América (OWENS-HARTMAN, 2015), Singapura (TRINIDAD et 

al., 2013) e Brasil (VOSS et al., 2013). 

O estudo de caso é um desses referenciais metodológicos com grandes potencialidades 

para o estudo de muitas situações de investigação em Tecnologia Educativa (COUTINHO; 

CHAVES, 2002). Para os autores, o “estudo de caso tenderá a atrair cada vez mais 

investigadores, seja como metodologia central ou como complemento de outras abordagens 

metodológicas” (COUTINHO; CHAVES, 2002, p. 20).  

Como verificamos, as caraterísticas da técnica de estudo de caso têm reunido condições 

adequadas para a realização de um conjunto significativo de pesquisas sobre Tecnologia 

Educativa. A título de exemplo, uma pesquisa sobre metodologias e técnicas usadas no contexto 

europeu por Martins (2012), relevou que, entre vários trabalhos científicos realizados durante 
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uma década em várias instituições universitárias, a técnica de estudo de caso foi a mais utilizada 

para conhecer e compreender o papel da tecnologia nos contextos educativos. 

O estudo de caso tem sido utilizado em pesquisas que visam identificar oportunidades 

de aprendizagem com dispositivos móveis na educação, conhecendo assim as potencialidades 

oferecidas pelo mobile-learning (MOURA, 2010). 

Pelas razões aqui enumeradas quanto ao estudo de caso, nomeadamente, pela sua 

flexibilidade (VENTURA, 2007) e adequação na área da Tecnologia Educativa (COUTINHO, 

2000), nos propomos realizar a nossa pesquisa com esta técnica. Assim, adotaremos, o estudo 

de caso holístico (único e com uma unidade de análise) (YIN, 2001) e do tipo situacional 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

Considerando, que iremos pesquisar sobre um “caso decisivo” (YIN, 2001), visando 

testar uma teoria bem formulada (base bibliográfica), o nosso caso será a “experiência de 

integração da tecnologia móvel numa turma do ensino médio”, a nossa unidade de análise será 

a “aprendizagem mediada pelos app e dispositivos móveis” que nos permitirá estudar um 

acontecimento na perspectiva de quem nele participou (estudo de caso situacional). 

 

5.3.2 Pesquisa bibliográfica 

 

De acordo com Gil (2002), entre várias classificações das pesquisas quanto aos 

procedimentos técnicos, além do estudo de caso que já apresentamos, podemos também 

encontrar pesquisas bibliográficas. Dado que, ao longo da nossa pesquisa, desenvolveremos 

coleta de dados com recurso a meios bibliográficos, julgamos pertinente apresentar a sua 

conceituação teórica no sentido de conhecer as suas particularidades e de realizar esses 

procedimentos com qualidade e rigor. 

A pesquisa bibliográfica implica a identificação, a escolha e a análise crítica sobre o 

tema selecionado. Neste sentido, este tipo de pesquisa permite ampliar conhecimentos, evitar 

erros no planejamento, utilizar desenhos adequados e escolher ou modificar os instrumentos. 

Além disso, a pesquisa bibliográfica evita duplicações desnecessárias, pode fornecer novas 

ideias, sugere metodologias e auxilia na praticidade das intervenções (ÁLVAREZ, 2011). 

Além dessas características e vantagens, podemos encontrar na pesquisa bibliográfica o 

fato de permitir ao pesquisador a “cobertura de uma grande gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 2002, p. 45). Como eventual 

perigo dessa técnica, o autor nos adverte para a fragilidade de algumas fontes secundárias 
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apresentarem dados de forma equivocada. Para o efeito recomenda que os pesquisadores 

procurem conhecer as condições de obtenção dos dados e que analisem profundamente as 

informações.   

Na tentativa de reduzir os riscos da pesquisa bibliográfica, se recomenda a realização 

de estratégias que possibilitem um trabalho de diversidade bibliográfica (Quadro 13) quanto ao 

tipo de fontes, à sua natureza temporal, à localização, à matriz conceptual e ao tipo de 

publicação (CAETANO, 2016). 

 

Quadro 13 - Estratégias para diversificação bibliográfica 

Estratégia Descrição 

Tipo de fontes Fontes primárias (informação em primeira mão) e secundárias 

(informação que resulta de análise e interpretações) 

Natureza temporal Utilização de referências antigas que podem servir de quadro 

teórico para origem de conceitos e teorias, mas também recorrer 

a referências recentes. 

Natureza geográfica Recorrer a bibliografia produzida em várias latitudes 

(diferentes continentes, países ou regiões). As diferenças 

culturais, em muitos contextos, dão origem a visões distintas 

que ajudam numa melhor compreensão dos conceitos e 

fenómenos. 

Matriz conceptual Utilização de múltiplas correntes de pensamento que 

possibilitem tomar conhecimentos com movimentos pró e 

contra algumas teorias. Alguns pesquisadores, mesmo não 

tenho posição contrária a alguns fenómenos, têm outras 

interpretações. 

Tipo de publicação Recorrer a múltiplas tipologias de publicações: livros, revistas 

científicas, obras literárias, relatórios, dicionários, 

enciclopédias, etc. 

Fonte: Adaptação de Caetano (2016) 

 

De forma a potenciar a qualidade da pesquisa bibliográfica do nosso trabalho, 

reuniremos textos de autores de diversos países e textos provenientes de várias fontes como 

livros, artigos científicos, relatórios, dissertações e teses na área da Tecnologia Educativa. 

 

5.3.3 Pesquisa documental 

 

Dadas as caraterísticas da nossa pesquisa, torna-se fundamental conhecer e analisar 

alguns documentos. Diante dessa necessidade, iremos recorrer à pesquisa documental que, 

segundo (GIL, 2002), é considerada como muito semelhante à pesquisa bibliográfica mas, 

enquanto essa se centra na contribuição de autores, a documental procura elementos que ainda 

não foram alvo de qualquer tratamento/análise ou que podem ser fruto de nova interpretação de 

acordo com os objetivos da pesquisa.  
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Os documentos podem assumir duas tipologias: documentos de primeira mão quando 

não receberam nenhum tratamento (documentos em arquivos públicos, diários, fotografias, 

vídeos, regulamentos, etc.) e documentos em segunda mão quando já foram analisados 

(relatórios de pesquisa, tabelas estatísticas, etc.) (GIL, 2002). 

A pesquisa documental trata-se de um “método de coleta de dados que elimina, ao 

menos em parte, a eventualidade de qualquer influência - a ser exercida pela presença ou 

intervenção do pesquisador - do conjunto de interações ou acontecimentos” (CELLARD, 2008, 

p. 295). Apesar de mais essa vantagem apresentada pelo autor, se colocam algumas questões 

como o domínio do conteúdo dos documentos, a credibilidade dos mesmos, a sua 

representatividade e sentidos das suas mensagens. 

Dadas as características da nossa pesquisa, iremos consultar e interpretar documentos 

como o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola, o Projeto de Inovação Pedagógica (PiP) 

da Escola, o Regimento Escolar e o Formulário de Dados da Escola.  

 

5.3.4 Organização e planejamento das sessões 

 

A organização e o planejamento são requisitos que devem estar presentes em todas as 

ações de intervenção educativa. É no ato de planejar que se estruturam as metas que se desejam 

alcançar e se definem as ações a desenvolver nos vários momentos educativos. 

Segundo Gil (2002), o planejamento pode ser definido como o processo sistematizado 

mediante o qual se pode conferir maior eficiência durante o processo de realização de um plano. 

Dessa forma, no sentido de preparar as sessões de intervenção com os alunos para 

utilização e exploração de dispositivos móveis e apps, foram preparadas três sessões (4º, 5º e 

6º momento), distribuídas ao longo de dezoito aulas, com a seguinte estrutura: tema, conteúdos, 

objetivos, recursos e meios tecnológicos, organização de espaços, estratégia de ensino e 

avaliação. 

 Na preparação das referidas sessões tivemos a preocupação de inserir tarefas que 

fossem ao encontro do potencial das metodologias ativas (EISON, 2010; MORAN, 2018; 

MOURA, 2010) identificadas na revisão bibliográfica: aprendizagem ativa (HORN; STAKER, 

2015), flipped classroom (BERGMANN; SAMS, 2018) e peer instruction (MAZUR, 2015). 

No sentido de sistematizar o Planejamento das Sessões de Intervenção, elaboramos um 

esquema que apresenta os seis momentos, que ao longo do projeto, integraram as várias sessões 

(Figura 17). 
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Figura 17 - Planejamento das sessões de intervenção 

 
Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

No momento 1, ocorrido no período de setembro 2017 a junho 2018, designado por 

“Diagnóstico e Preparação” realizamos um conjunto de ações que garantissem o bom 

funcionamento do projeto. Nesse sentido, (1) desenvolvemos um diagnóstico dos equipamentos 

informáticos existentes na escola, (2) verificamos as condições de acessibilidade à internet nas 

salas de aula e no laboratório de informática, (3) instalamos e exploramos os apps nos 

dispositivos móveis disponíveis (tablets), (4) realizamos leituras de aprofundamento teórico 

visando conhecer as possibilidades de utilização dos recursos tecnológicos e as melhores 

metodologias para a sua inserção nas atividades de ensino e aprendizagem, (5) autoformação 

através da leitura de livros, guias, tutoriais, vídeos e (6) participação em eventos54 na área da 

Tecnologia Educativa e contatos com especialistas55 da área. 

Durante o momento 2, designado de Sensibilização, teve como principal objetivo 

apresentar o projeto à comunidade escolar. Para realizar essa sensibilização, contamos com 

duas atividades: (1) participação na Semana da Pedagógica (fevereiro, 2018) visando a 

apresentação e pedido de colaboração no projeto aos professores da escola56 e, 

simultaneamente, realização de um workshop sobre aplicativo Nearpod, (2) apresentação do 

projeto para a turma pesquisada (junho, 2018) com a presença da equipe pedagógica e da 

direção da escola.  

  

                                                 
54 Destaque para o Simpósio Nacional de Tecnologias Digitais na Educação (Universidade Federal do 

Maranhão), Seminário Internacional de Tecnologias Educativas (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte) 

e Seminário Internacional de Tecnologia e Ensino (Universidade de Santiago, Cabo Verde). 
55 Contato particular com Prof. Doutor João Batista Bottentuit Junior (UFMA, Brasil), Prof. Doutora 

Altina Ramos (Universidade do Minho, Portugal), Prof. Doutora Ana Amélia Carvalho (Universidade de 

Coimbra, Portugal) e Prof. Doutor Luís Miguel Dias Caetano (Orientador, UNILAB, Brasil). 
56 Do total de 22 professores efetivos, estavam presentes 12 professores, além da diretora e coordenadora 

pedagógica e duas técnicas pedagógicas da 15ª Diretoria Regional de Educação e Cultura. 
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Figura 18 - Apresentação do projeto durante a 

Semana Pedagógica 

 

 Figura 19 - Apresentação do projeto aos alunos 

 

 

 

 
Fonte: a pesquisadora (2019)  Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Ao longo do momento 3, designado de Cultura Digital, realizado durante o período de 

julho a setembro de 2018, nos concentramos na identificação de aspetos que caracterizassem a 

visão, as práticas, as atividades e os conhecimentos na área da Tecnologia Educativa existentes 

na escola. Foi durante esse momento que recorremos à análise de documentos da escola (PPP, 

PiP, Regimento Escolar e Formulário de Dados da Escola) e à distribuição de questionários a 

professores e alunos. 

No quarto momento, designado de Aprendizagem Ativa, realizado no mês de outubro 

de 2018, nos concentramos na realização de atividades com introdução a metodologias ativas. 

Nesse sentido, preparamos um plano para ser realizado ao longo de seis aulas onde, a nossa 

preocupação, foi de promover a inserção de atividades no âmbito das metodologias ativas. 

Tratando-se de um processo introdutório, preocupamo-nos em atender as orientações de Moran 

(2018), no sentido de garantir, estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos alunos 

na construção do processo de aprendizagem. Além disso, decidimos organizar atividades que 

fomentassem aprendizagens ativas (EISON, 2010) e personalizadas (MORAN, 2018).  

Para operacionalizar este momento, realizamos um plano contendo os seguintes 

elementos: 

 

Quadro 14 - Planificação das Sessões de Aprendizagem Ativa 

INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Datas 18/10/2018, 19/10/2018, 25/10/2018. 

Nº aulas 6 aulas de 50 minutos. 

Tema Sementes da emancipação: manifestações em oposição ao domínio português 

no território do Brasil colônia. 

Objetivos Discutir sobre as transformações políticas na América portuguesa a partir de 

meados do século XVIII relacionando esse processo com a formação de 

movimentos emancipacionistas, refletindo sobre a influência desses 

movimentos na posterior construção da cidadania e da identidade brasileira. 
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Conteúdos Exploração e controle da colônia; 

Descontentamento na colônia; 

Influência iluminista na luta pela emancipação da colônia; 

Revoltas coloniais: Inconfidência Mineira (1789) e Conjuração Baiana 

(1798). 

Recursos e Meios 

tecnológicos 

Dispositivos móveis Apps Outros  

Tablet App Nearpod Texto do livro didático 

Notebook  Slides 

  Figuras e Mapas 

  Textos 

complementares 

  Internet wifi 

Organização dos 

espaços 

Laboratório de informática, alunos dispostos em filas e agrupados em dupla 

(dois alunos por cada tablet). 

METODOLOGIAS ATIVAS 

Estratégias de ensino Metodologias ativas com ênfase na aprendizagem ativa e personalizada. 

Descrição Ao nível da aprendizagem ativa: reflexão crítica; debate em dupla e com a 

turma; expressão de ideias através da escrita e feedback;  

Ao nível da aprendizagem personalizada: o estudante procurar respostas para 

as suas dúvidas e o professor auxiliar os estudantes a desenvolver o seu 

potencial. 

Ações Papel do aluno Papel do professor 

Instruções inicias Ouvir a apresentação; 

Colocar dúvidas. 

Apresentar o plano e objetivos; 

Esclarecer sobre os procedimentos 

de organização; 

Explicar o modo de utilização e 

interação com os tablets e o Nearpod. 

Acesso aos materiais 

disponíveis no Nearpod 

Acessar ao App instalado nos tablets. Disponibilizar o código de acesso ao 

conteúdo no app; 

Acompanhar o número de acessos. 

Apresentação do tema Participar com partilha de 

conhecimentos, informações ou 

percepções sobre o tema. 

Apresentar e contextualizar o tema 

através de questões reflexivas e 

promover indagações relacionadas a 

conhecimentos prévios dos alunos. 

Interação dos alunos 

através do app 

Acessar ao aplicativo; 

Acompanhar e interagir a partir da 

apresentação; 

Colocar questões ou apresentado 

comentários. 

Reflexão sobre os conteúdos através 

do material disponibilizado no app; 

Explicação das imagens, gráficos 

apresentados no material partilhado 

no app; 

Apoiar os alunos nas leituras e 

interpretações. 

Resolução de questões 

 

Ler, interpretar a analisar, entre a 

dupla, opção de resposta; 

Indicar e submeter a resposta. 

Orientar quanto ao tempo e aos 

procedimentos relativos às questões 

apresentadas. 

Processo de análise dos 

erros 

Observar nos tablets o feedback das 

respostas; 

Preparar a apresentação e 

argumentação para o debate em 

grupo. 

No app, disponibilizar a partilha da 

verificação das respostas aos alunos; 

Após verificar no app os alunos que 

erraram, promover o debate quanto 

às justificativas para cada questão. 

Produção escrita no 

mural de colaboração 

Organizar as produções de textos e 

imagens para partilhar, relacionadas 

às aprendizagens obtidas e realizar 

uma avaliação da experiência com o 

app.  

Disponibilizar a atividade do mural 

no próprio app, para que os alunos 

possam realizar um debate online 

sobre o tema da aula as 

aprendizagens adquiridas; 

O professor comenta, curte e dá 

reforços positivos às descobertas 

realizadas; 
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Produção textual Reflexão individual referente às 

descobertas e aprendizagens 

associadas ao tema pesquisado; 

Registro das reflexões no grupo 

fechado da turma do Facebook. 

Solicitar uma produção de texto 

refletivo sobre o tema e a atividade. 

AVALIAÇÃO 

Avaliação formativa por meio da participação e interação dos alunos com o app, permitindo que as 

aprendizagens pudessem ser monitoradas, sendo possível dar um feedback imediato e mediar de forma 

efetiva a aprendizagem. 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

No quinto momento, designado de Sala de Aula Invertida, realizado no mês de 

novembro de 2018, demos destaque à realização de atividades que permitissem a utilização de 

dispositivos móveis (tablets) e apps mas seguindo as orientações de Bergman e Sams (2018) 

para promover a participação dos alunos na construção do processo de aprendizagem e criar a 

oportunidade de terem contato com os conteúdos fora da sala de aula. 

Esse quinto momento, foi estruturado em quatro aulas que passamos a caracterizar a sua 

aplicação e o seu desenvolvimento. 

 

Quadro 15 - Planificação das Sessões de Sala de Aula Invertida 

INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Datas 01/11/2018, 08/11/2018 

Nº aulas 4 aulas de 50 minutos. 

Tema Brasil: de colônia a império. 

Objetivos Compreender o processo de emancipação política da colônia portuguesa na 

América, identificando os grupos sociais envolvidos nesse processo histórico 

de lutas como fator determinante para o desenvolvimento inicial de uma 

identidade nacional, proporcionando uma reflexão sobre a importância da 

participação política tanto no passado quanto no presente. 

Conteúdos O Brasil no começo do século XIX; 

A vinda da família real par ao Brasil; 

Brasil, sede do governo português; 

Fim da colônia: elevação a Reino Unido; 

Revoluções no governo joanino; 

A volta da família real a Portugal; 

Independência: o início da nação brasileira; 

Abdicação de D. Pedro I. 

Recursos e Meios 

tecnológicos 

Dispositivos móveis Apps Outros  

Tablet App Kahoot Texto do livro didático 

Notebook  Jogo Quiz 

  Imagens e Mapas 

  Datashow 

  Vídeo: Batalha do 

Jenipapo: A luta pela 

Independência do 

Brasil 

  Texto complementar: 

“A certidão de 

nascimento do Brasil”. 

  Internet wifi 

Organização dos 

espaços 

Laboratório de informática, alunos dispostos em filas e agrupados em dupla 

(dois alunos por cada tablet). 
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METODOLOGIAS ATIVAS 

Estratégias de ensino Metodologias ativas com ênfase na sala de aula invertida. 

Descrição Promover a participação efetiva dos alunos na construção do processo de 

aprendizagem; 

Possibilitar que os alunos tenham contato com os conteúdos fora da sala de 

aula e que, na sala de aula (presencial), se realizem jogos, debates, reflexões 

e esclarecimentos de dúvidas. 

Ações Papel do aluno Papel do professor 

Instruções inicias Tomar nota das informações e 

esclarecer eventuais dívidas sobre o 

processo. 

Indicar o tema, os textos e vídeos a 

serem estudados fora da sala de aula. 

Acesso aos recursos 

fora da sala de aula 

Acessar aos textos e vídeos e buscar 

informações complementares sobre o 

tema. 

Realizar leituras e anotações. 

 

Conversa sobre as 

descobertas 

relacionadas ao tema 

Partilhar as descobertas, 

conhecimentos, curiosidades e 

dúvidas obtidas em relação às 

leituras e vídeos. 

Abre espaço para uma socialização 

das leituras e descobertas realizadas 

fora da sala de aula; 

Oferecer esclarecimentos quanto às 

dúvidas dos alunos; 

Iniciar um debate tendo como 

referência os vídeos assistidos fora 

da sala de aula; 

Apresentação de vídeo sobre a 

temática.  

Interação dos alunos 

através do app Kahoot 

Acessar ao jogo do app Kahoot e, 

através de trabalho em grupo de dois 

alunos, analisar as questões e 

selecionar as respostas. 

Orientações sobre os procedimentos 

de acesso e desenvolvimento do 

jogo. 

Resolução de questões 

 

Ler, interpretar a analisar, entre a 

dupla, opção de resposta; 

Indicar e submeter a resposta. 

Orientar quanto ao tempo e aos 

procedimentos relativos às questões 

apresentadas. 

Processo de análise dos 

erros 

Observar nos tablets e na projeção do 

datashow o feedback das respostas; 

Apresentar a argumentação para o 

debate em grupo. 

Disponibilizar, através da projeção 

do datashow, a verificação das 

respostas aos alunos; 

Após verificação da resposta correta, 

promover o debate quanto às 

justificativas para cada questão; 

Confrontar os alunos com suas 

dúvidas e possibilitando o seu 

esclarecimento.  

Produção textual Reflexão individual referente às 

descobertas e aprendizagens 

associadas ao tema pesquisado; 

Registro das reflexões no grupo 

fechado da turma do Facebook. 

Solicitar uma produção de texto 

refletivo sobre o tema e a atividade. 

AVALIAÇÃO 

Avaliação formativa por meio da participação e interação dos alunos com o app, permitindo que as 

aprendizagens pudessem ser monitoradas, sendo possível dar um feedback imediato e mediar de forma 

efetiva a aprendizagem. 

Como elemento complementar, serão analisadas, de modo qualitativo, as produções textuais e as 

atividades partilhadas no grupo fechado no Facebook (micronarrativas). 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

No sexto momento, designado de Peer Instruction, realizado nos meses de novembro e 

dezembro de 2018, tivemos como preocupação orientar as aulas para estimular a busca pelo 

conhecimento de forma autônoma, possibilitar que os alunos tivessem contato com os 
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conteúdos fora da sala de aula e explorar a interação entre os alunos durante as aulas. Nesse 

sentido, planejamos as atividades, principalmente, vocacionadas para a aprendizagem a pares e 

reunindo os princípios propostos por Mazur (2015) para a metodologia Peer Instruction e, de 

certo modo, contemplando também a Sala de Aula Invertida pelo fato dos alunos tomarem 

conhecimento com os conteúdos fora da sala de aula conforme sugerido por Bergmann e Sams 

(2018).  

O sexto momento, foi estruturado em oito aulas que passamos a caracterizar a sua 

aplicação e o seu desenvolvimento na planificação abaixo. 

 
Quadro 16 - Planificação das Sessões de Peer Instruction 

INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Datas 22/11/2018, 06/12/2018, 12/12/2018, 16/12/2018 

Nº aulas 8 aulas de 50 minutos. 

Temas Período regencial; 

Segundo Reinado: Guerra do Paraguai e café; 

O fim da escravidão e do império. 

Objetivos Compreender o período regencial relacionando o Golpe da Maioridade às 

disputas políticas entre liberais e conservadores; 

Analisar o contexto e processo histórico das rebeliões ocorridas nas 

províncias durante esse período; 

Perceber a importância da participação de novos sujeitos históricos (pobres, 

escravizados, ribeirinhos, etc.) nas rebeliões regenciais; 

Perceber a centralização política como característica importante do reino de 

D. Pedro II; 

Interpretar o projeto de modernização do Brasil e de fomentação de uma 

identidade nacional; 

Conhecer as causas, o desenvolvimento e as consequências da Guerra do 

Paraguai; 

Compreender a importância do café para o desenvolvimento da economia 

brasileira a partir do final do século XIX; 

Compreender o processo que levou ao fim da escravidão no Brasil e à 

proclamação da República no final do século XIX; 

Assimilar o processo de surgimento do Movimento Republicano e perceber 

as diferenças que o compunham. 

Conteúdos Período regencial; 

Golpe da Maioridade; 

Rebeliões provinciais na regência: Cabanada, Cabanagem, Revolta dos 

Malês, Guerra dos Farrapos, Sabinada e Balaiada. 

Segundo Reinado: Comando centralizado, Guerra do Paraguai, Economia 

desloca-se do nordeste para o sudeste, Rumo ao oeste paulista; 

O fim do tráfico negreiro e a concentração fundiária; 

Ideias e campanhas republicanas; 

Fim do império. 

Recursos e Meios 

tecnológicos 

Dispositivos móveis Apps Outros  

Tablet App Nearpod Textos do livro 

didático 

Notebook  Textos 

complementares 

  Imagens, vídeos e 

mapas 

  Slides 

  Internet wifi 
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Organização dos 

espaços 

Laboratório de informática, alunos dispostos em filas e agrupados em dupla 

(dois alunos por cada tablet). 

METODOLOGIAS ATIVAS 

Estratégias de ensino Metodologias ativas com ênfase nos métodos de Sala de Aula Invertida e 

Peer Instuction. 

Distribuição de temas por grupos que organizaram uma pesquisa para ser 

apresentada na modalidade de Seminário utilizando o app nearpod. 

Descrição Possibilitar que os alunos tenham contato com os conteúdos fora da sala de 

aula e que, na sala de aula (presencial), se realizem reflexões e 

esclarecimentos de dúvidas. 

Estimular a busca pelo conhecimento de forma autônoma; 

Explorar a interação entre os estudantes durante as aulas expositivas; 

Promover aulas baseadas em apresentações curtas destacando os pontos 

chave. 

Ações Papel do aluno Papel do professor 

Instruções inicias Pesquisar e organizar uma 

apresentação sobre os temas 

indicados; 

Preparar slides com síntese da 

pesquisa; 

Produzir questões para serem 

integradas no app Nearpod. 

Indicar os temas, os textos e vídeos a 

serem estudados e preparados 

materiais para apresentação em sala 

de aula. 

Acesso aos recursos 

fora da sala de aula 

Acessar aos textos e vídeos e buscar 

informações complementares sobre o 

tema. 

Esclarecimento de dúvidas em 

momentos de atendimento presencial 

na escola ou através de email e 

WhatsApp. 

Apresentação das 

descobertas e 

aprendizagens 

referentes aos temas 

pesquisados 

Apresentação na forma de Seminário 

utilizando o app Nearpod para 

dinamizar a exposição do material 

produzido e interagir com a turma. 

Abre espaço para a apresentação das 

pesquisas dos alunos; 

Promove a reflexão referente aos 

temas apresentados; 

Apoio aos alunos na utilização do 

app Nearpod.  

Interação dos alunos 

através do app Nearpod 

Os alunos apresentam o Seminário 

com apoio dos slides produzidos fora 

da sala de aula e partilhados pelo app 

Nearpod através dos tablets; 

Os alunos que apresentam o 

Seminário, acessam ao Nearpod no 

sentido de disponibilizar a chave de 

acesso aos demais colegas da turma; 

Acessar ao app Nearpod e, através de 

reflexão em grupo de dois alunos, 

analisar as questões e selecionar as 

respostas. 

Orientar e apoiar os alunos sobre os 

procedimentos de acesso ao Nearpod 

e desenvolvimento do Seminário; 

Mediar todo o processo de 

apresentação de Seminário. 

Resolução de questões 

 

Ler, interpretar a analisar, entre a 

dupla, opção de resposta; 

Indicar e submeter a resposta; 

Orientar quanto ao tempo e aos 

procedimentos relativos às questões 

apresentadas; 

Esclarecer os colegas sobre as 

dúvidas colocadas. 

Dar eventual apoio nos 

esclarecimentos de dúvidas 

relacionadas com os temas 

apresentados. 

 

Processo de análise dos 

erros 

Observar nos tablets o feedback das 

respostas; 

Disponibilizar, através da projeção 

do datashow, a verificação das 

respostas aos alunos; 

Após verificação da resposta correta, 

promover o debate quanto às 

justificativas para cada questão. 

Auxiliar o grupo ao confrontar os 

colegas com suas dúvidas e 

possibilitando o seu esclarecimento.  
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Produção escrita no 

mural de colaboração 

Disponibilizar a atividade do mural 

no próprio app, para que os alunos 

possam realizar um debate online 

sobre o tema da aula as 

aprendizagens adquiridas (grupos 

que apresentam o Seminário); 

Organizar as produções de textos e 

imagens para partilhar, relacionadas 

às aprendizagens obtidas e realizar 

uma avaliação da experiência com o 

app (alunos que assistem à 

apresentação); 

Comentar, curtir e dar reforços 

positivos às descobertas realizadas 

(todos os alunos). 

Supervisiona a atividade e presta 

pontual apoio no momento de 

alguma dúvida. 

 

Produção textual Reflexão individual referente às 

descobertas e aprendizagens 

associadas ao tema pesquisado; 

Registro das reflexões no grupo 

fechado da turma do Facebook. 

Solicitar uma produção de texto 

refletivo sobre o tema e a atividade. 

AVALIAÇÃO 

Avaliação formativa por meio da participação e interação dos alunos durante a apresentação dos 

Seminários com o app, permitindo que as aprendizagens pudessem ser monitoradas, sendo possível dar 

um feedback imediato e mediar de forma efetiva a aprendizagem; 

Avaliação da qualidade dos materiais produzidos para apresentação dos Seminários; 

Como elemento complementar, serão analisadas, de modo qualitativo, as produções textuais e as 

atividades partilhadas no grupo fechado no Facebook (micronarrativas). 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Durante a realização de cada momento, foram, complementarmente, realizadas algumas 

notas de campo, no sentido, de reunir informações sobre alguns acontecimentos os fatos 

ocorridos ao longo do tempo.  

 

5.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

  

Os instrumentos de pesquisa têm uma função crucial ao nível da coleta de dados. Nesse 

sentido, nesta seção, iremos apresentar a observação participante, os questionários e as 

micronarrativas. 

 

5.4.1 Observação participante 

 

A observação participante pode assumir duas formas: observação natural e observação 

artificial. Na primeira, o pesquisador já faz parte do grupo de pesquisa, enquanto na segunda, 

se integra ao grupo com o objetivo de fazer a pesquisa (OLIVEIRA, 2016). Para a autora, o 

pesquisador “deve interagir com o contexto pesquisado, ou seja, deve estabelecer uma relação 
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direta com grupos ou pessoas, acompanhando-os em situações formais ou informais e 

interrogando-os sobre os atos e seus significados por meio de constante diálogo” (OLIVEIRA, 

2016, p. 81). 

Para Yin (2001), a observação participante apresenta como pontos fortes: tratar dos 

acontecimentos em tempo real, tratar do contexto da pesquisa e perceber a relação quanto a 

comportamentos e relações interpessoais. Para o autor, os pontos fracos consistem no tempo 

necessário para as observações, o fato dos acontecimentos poderem ocorrer de forma 

diferenciada por estarem sendo observados com uma possível visão tendenciosa devido à 

manipulação do pesquisador.  

A nossa pesquisa, na caracterização de Oliveira (2016), será uma observação natural, 

dado o fato da pesquisadora fazer parte do contexto a ser pesquisado.  

Nesse sentido, procedemos ao pedido de “Termo de autorização de uso de imagem” 

(Apêndice 2) relativo aos alunos que iremos observar.  

 

5.4.2 Questionários 

 

Na nossa pesquisa iremos utilizar, entre outros instrumentos, questionários na coleta de 

dados. Utilizaremos questionários dirigidos a professores e alunos.  

Os questionários são “um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 201) e têm como objetivo descrever 

as características de pessoas e grupos (OLIVEIRA, 2016). 

A aplicação de questionários possui um conjunto de vantagens: economia de tempo, 

possibilidade de atingir um maior número de pessoas, obtenção de respostas mais rápidas, maior 

liberdade de anonimato, menos risco de distorção pelo fato do pesquisador não ter influência e 

oportunidade de ser respondido em qualquer lugar e momento (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Além de reconhecermos as vantagens apresentados pelas autoras, estaremos atentos, ao longo 

da pesquisa, às limitações que as mesmas apontam quanto à aplicação de questionários: 

possibilidade de reduzida taxa de retorno, grande número de perguntas sem respostas, 

impossibilidade de ajudar o informante em questões mal compreendidas, influência de algumas 

questões sobre outras, devolução tardia e o risco do questionário ser respondido por terceiros. 

A grande maioria dos pesquisadores na área da Tecnologia Educativa se confronta com 

a questão de construir ou usar um instrumento de coleta de dados (COUTINHO, 2000).  



129 

Podemos classificar os questionários, quanto à sua origem, de três tipos: questionário 

original (quanto totalmente produzido pelo pesquisador), questionário adaptado (quando 

elaborado tendo como referências outros questionários ou teoria sobre a temática) ou 

questionário modelo (quando o pesquisador usa questionários já elaborados e aplicados noutras 

pesquisas sem proceder a adaptações) (CAETANO, 2016). 

O questionário aplicado aos professores (Apêndice 3) teve a sua origem num 

questionário utilizado em contexto europeu e em referências sobre a aprendizagem móvel e 

formação de professores da UNESCO. O questionário aplicado aos alunos (Apêndice 4) teve 

como origem uma pesquisa europeia sobre dispositivos móveis, as referências da UNESCO 

para a aprendizagem móvel e pesquisas nacionais e internacionais sobre hábitos da população 

na utilização de equipamentos como celulares e tablets. No sentido de sistematizar as fontes 

que estiveram na origem dos questionários, apresentamos o Quadro 17. 

 

Quadro 17 - Fontes para elaboração dos questionários 

Questionários Descrição da fonte Autores 

Questionário dirigidos 

aos professores 

O papel do software educativo na 

aprendizagem da Matemática. Um 

estudo de caso no 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 

(CAETANO, 2012) 

Padrões de Competência em TIC para 

Professores: Diretrizes de 

implementação. 

(UNESCO, 2009) 

Diretrizes de políticas para a 

aprendizagem móvel. 

(UNESCO, 2014a) 

Questionário dirigidos 

aos alunos 

Apropriação do celular como 

ferramenta de mediação em mobile- 

learning: estudos de caso em contexto 

educativo. 

(MOURA, 2010) 

Digital in 2017: South America. A study 

of internet, social media and mobile use 

throughout the region. 

(WE ARE SOCIAL, 

2017) 

TIC domicílios: Pesquisa Sobre o Uso 

das Tecnologias de Informação e 

Comunicação nos Domicílios 

Brasileiros. 

(CETIC.BR, 2017) 

Diretrizes de políticas para a 

aprendizagem móvel. 

(UNESCO, 2014a) 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

O questionário dirigido aos professores apresenta a seguinte estrutura: Introdução 

(termo de consentimento livre e esclarecido), Parte I com a caracterização dos professores, Parte 

II destinada a conhecer a utilização geral da tecnologia, Parte III destinada a conhecer os 

contextos de utilização educativa da tecnologia e a Parte IV visando conhecer o potencial 

educativo e práticas de utilização dos apps e dos dispositivos móveis.  
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Os questionários podem ser constituídos por questões abertas ou fechadas (HILL; HILL, 

2000; MARCONI; LAKATOS, 2003; OLIVEIRA, 2016). O questionário dos professores 

contém 20 (vinte) questões, sendo 18 (dezoito) questões fechadas e 2 (duas) abertas. A 

distribuições do tipo de questões, maioritariamente fechadas, deve-se ao fato do questionário 

ter como objetivo principal a tipificação de conhecimentos tecnológicos e as percepções dos 

professores quanto à sua aplicação no ensino.  

As questões fechadas foram estruturadas com opções de escolha múltipla e, em alguns 

casos, com escala de avaliação, concordância e conhecimento. As duas questões abertas visam 

obter relatos de experiências na utilização de apps e na identificação de ações de melhoria 

quanto à integração das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. 

O questionário dirigido aos alunos inicia com uma introdução seguindo a proposta de 

Hill e Hill (2000): um pedido de cooperação no preenchimento, a razão da aplicação do 

questionário, uma descrição com a natureza geral do questionário, o nome da instituição e uma 

declaração formal da natureza anónima do questionário. 

Além disso, o questionário é ainda constituído pela Parte I com a caracterização dos 

alunos, Parte II destinada a conhecer o acesso e utilização de tecnologias, Parte III destinada a 

conhecer práticas e percepções sobre a tecnologia e aprendizagem móvel.  

O questionário dos alunos contém 22 (vinte e duas) questões, sendo 19 (dezanove) 

questões fechadas e 3 (três) abertas. 

As questões fechadas são, maioritariamente, de escolha múltipla, sendo uma delas 

caracterizada por uma escala de frequência. As três questões abertas visam conhecer as práticas 

de utilização de celular/tablet em contexto educativo, as atividades com dispositivos móveis 

realizadas em sala de aula e a importância da introdução desses dispositivos em contexto 

educativo. 

Como podemos ver, a maioria das questões nos dois questionários são fechadas o que 

pode caracterizar algumas dúvidas numa pesquisa de abordagem qualitativa. No entanto, 

conforme aponta Triviños (1987) o questionário com questões fechadas tem um papel 

importante nas pesquisas qualitativas ao nível da caracterização de um grupo de sujeitos 

(TRIVIÑOS, 1987) o que é, manifestamente, o caso da nossa pesquisa. 

Gostaríamos ainda de destacar o cuidado que tivemos na organização do questionário 

quanto ao seu layout (cuidado gráfico garantido pela funcionalidade do Google Drive), à 

organização por seções (seções de caracterização e por temáticas), à sua dimensão (entre 20 a 

30 questões), à duração prevista (menos de 30 minutos) para resposta e tipologia de escalas em 

algumas opções de resposta. Estes aspectos são citados por alguns autores (HILL; HILL, 2000; 
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OLIVEIRA, 2016; TRIVIÑOS, 1987) como essenciais para o sucesso na utilização deste tipo 

de instrumento de coleta de dados. Os questionários possuem um número adequado de questões 

(20 e 22 questões), um tempo médio de resposta na ordem de 13 (treze) minutos e o layout 

contribui, segundo parecer obtido durante o pré-teste, para uma fácil leitura.  

Convém ainda referir que, no caso da participação dos alunos, foi elaborado “Termo de 

consentimento livre e esclarecido” dirigido ao pais de acordo com o Apêndice 5. 

 

5.4.2.1 Validação e Pré-Teste 

 

Visando garantir a qualidade e validade dos questionários, realizamos alguns 

procedimentos como a solicitação de pareceres e um pré-teste. A realização desses 

procedimentos torna-se relevante pelo fato de garantir a obtenção de instrumentos de coleta de 

dados com qualidade superior (COUTINHO, 2000; MARCONI; LAKATOS, 2003; SUPO, 

2013). A aplicação de pré-teste aos questionários poderá evidenciar possíveis erros permitindo 

a sua reformulação evitando falhas no questionário definitivo (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Após uma primeira versão dos questionários elaborados para alunos e professores, 

enviamos os mesmos a quatro especialistas (Quadro 18). 

 

Quadro 18 - Especialistas convidados para validação dos questionários 

Nome Área de Especialidade País 

Doutora Maria Altina da Silva Ramos Tecnologia Educativa Portugal 

Doutora Luana Priscila Wunsch Tecnologia Educativa Brasil 

Doutor Carlos Mendes Tavares Métodos de Pesquisa Brasil 

Doutor Marco Alexandre da Silva Batista Métodos de Pesquisa Portugal 

Fonte: a pesquisadora (2019). 

 

Os especialistas indicados no quadro acima foram selecionados tendo em conta os 

seguintes critérios: terem como áreas de especialização a Tecnologia Educativa e Métodos de 

Pesquisa, terem o grau de doutor e atuação acadêmica no Brasil e na Europa A escolha do 

contexto português deveu-se ao fato de Portugal se posicionar como um dos países europeus 

com maior investimento público em meios tecnológicos na educação e com uma das melhores 

políticas de formação de professores na área (CAETANO, 2012).  

 

Quadro 19 - Síntese curricular dos Especialistas convidados para validação dos questionários 

Nome Síntese curricular 

Doutora Maria Altina da Silva 

Ramos 

Departamento de Estudos Curriculares e Tecnologia Educativa 

Atua na área de Formação de Professores na área da Tecnologia 

Educativa com experiência na avaliação de projetos de 

integração da tecnologia no ensino. 

Instituto de Educação, Universidade do Minho, Portugal. 
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Nome Síntese curricular 

Doutora Luana Priscila Wunsch Especialista em Tecnologia Educativa 

Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação Mestrado Profissional: Educação e Novas 

Tecnologias (PPGENT) da UNINTER, Curitiba, Brasil. 

Doutor Carlos Mendes Tavares  Especialista em Métodos e Técnicas de Pesquisa; Instituto de 

Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro Brasileira, Brasil. 

Doutor Marco Alexandre da Silva 

Batista 

Doutor em Educação na área de Formação de Professores pela 

Universidade da Extremadura (Espanha). Especialista em 

Métodos e Técnicas de Pesquisa. Instituto Politécnico de 

Castelo Branco, Portugal 

Fonte: a pesquisadora (2019). 

 

O pedido de avaliação foi solicitado através de e-mail com apresentação da pesquisa, do 

seu objetivo e do pedido de colaboração no parecer ao questionário (Apêndice 6).  

Os questionários elaborados para os professores, foram também validados por quatro 

professores da escola que integram o grupo pesquisado. A escolha dos professores para 

participação neste processo respeitou os seguintes critérios: um professor usuário das 

tecnologias em sala de aula, um professor que se encontra em formação especializada na área 

de Tecnologia Educativa, um professor com mais anos de carreira e um professor com menos 

anos de carreira. 

Os questionários elaborados para os alunos, foram igualmente validados por quatro 

alunos que integram a turma pesquisada. A sua escolha obedeceu aos seguintes critérios: dois 

alunos com maior sentido reflexivo e crítico e dois alunos com algumas dificuldades de 

aprendizagem. Todos esses alunos são usuários frequentes de tecnologias móveis. 

Os questionários dos professores e alunos, foram distribuídos presencialmente e em 

formato impresso, acompanhados de orientações quanto ao tipo de avaliação que era solicitada 

(Apêndice 7). 

Após o recebimento de todos os pareceres dos especialistas, professores e alunos, as 

suas observações foram registradas numa tabela em arquivo Excel de acordo com o modelo da 

Figura 20.  
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Figura 20 - Tabela de Avaliação dos Questionários 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Cada uma dessas observações, foi identificada pela página e item do questionário e 

registrada a sua tipologia da seguinte forma: (RE) Falhas e melhorias quanto à redação; (EQ) 

Falhas e melhorias quanto à estrutura do questionário; (OQ) Falhas ou melhorias quanto à 

organização das questões; (IQ) Sugestão quanto à introdução de novas questões; (OG) Falhas 

ou melhorias na organização gráfica. Após esse registro, procedemos à sua análise e tomamos 

a decisão quanto à aceitação com os parâmetros “Sim” ou “Não” apresentando a justificativa 

(Apêndice 8). Depois desta fase, reelaboramos os questionários, dando origem à versão final. 

Em síntese, o processo de validação dos questionários pode ser caracterizado pelo 

esquema apresentado na Figura 21. 
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Figura 21 - Fases da Validação dos Questionários 

 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

A realização de todas estas etapas de validação visou, como já enunciamos, maximizar 

a qualidade dos questionários finais e minimizar alguns riscos apontados como a 

impossibilidade de ajudar o informante em questões mal compreendidas e a influência de 

algumas questões sobre outras (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

 

5.4.2.2 Procedimentos de aplicação dos questionários 

 

Os questionários foram elaborados e aplicados em formato digital com recurso à 

ferramenta de questionários do Google Drive.  

A distribuição dos questionários aos professores realizou-se através dos endereços de 

e-mail fornecidos pela direção da escola. Os professores procederam ao seu preenchimento em 

local e hora escolhidos pelos próprios e sem a presença da pesquisadora. 
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Figura 22 - Apresentação do acesso ao questionário dos alunos 

 
Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

A distribuição dos questionários aos alunos realizou-se através da partilha do link no 

grupo de Fabebook da turma (Figura 19). O momento de preenchimento dos questionários 

decorreu em sala de aula com utilização dos tablets. Antes de iniciarem o preenchimento foi 

apresentado o questionário em formato impresso e feita a sua leitura. No final, colocou-se a 

oportunidade de prestar algum esclarecimento face a alguma dificuldade de interpretação. Os 

alunos responderam em formato digital, num espaço organizado com a presença da 

pesquisadora, estando os tablets em posição que não fosse possível a observação da tela de 

forma a garantir tranquilidade das respostas e ausência de qualquer perturbação ou inibição no 

seu preenchimento. 

Os procedimentos de coleta dos questionários dos professores e alunos aconteceram de 

modo automático dadas as características da ferramenta dos formulários do Google Drive. O 

recurso a essa ferramenta permitiu minimizar alguns riscos apontados por Marconi e Lakatos 

(2003) no que se refere à aplicação de questionários:  

- Possibilidade de reduzida taxa de retorno (o ambiente de aplicação foi em sala de aula 

com os alunos e o questionário foi enviado diretamente para o e-mail dos professores): 

- Grande número de perguntas sem respostas (a ferramenta permite configurar as 

questões como obrigatórias o que anula esse risco); 

- Devolução tardia; 

- O risco do questionário ser respondido por terceiros. 
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5.4.3 Micronarrativas 

 

No sentido de conhecer as experiências dos alunos na utilização dos apps e dispositivos 

móveis recorremos ao uso de narrativas. Essa escolha deveu-se ao fato de desejarmos obter, 

após a realização de cada sessão, relatos das experiências dos alunos na utilização dessas 

tecnologias, alinhados desse modo à indicação de Sahagoff (2015, p. 2) onde nos aponta que a 

“experiência é um fator importante para a pesquisa narrativa”.  

A utilização de narrativas tem sido frequente em várias áreas do conhecimento como a 

Sociologia (SANTOS; VOLTER; WELLER, 2014), a Linguística (VIEIRA; FERRONATO, 

2017) e a Pedagogia (SAHAGOFF, 2015). Para Gibbs (2009), as narrativas consistem na 

narração de histórias que dão sentido a experiências passadas, permitem compreender o sentido 

dos eventos e têm como fonte as entrevistas ou algum estímulo que promova o relato de 

experiências. 

De acordo com Gibbs (2009), as narrativas podem ter várias funções como (a) transmitir 

informações como relatos de experiências pessoais, (b) atender a necessidades psicológicas, 

como oferecer às pessoas uma forma de lidar com a desorganização de rotinas, (c) ajudar grupos 

na definição de uma questão ou numa posição coletiva, (d) persuadir, (e) apresentar uma 

imagem positiva, (f) proceder à transmissão social de experiências e (g) estruturar ideias 

pessoais. De acordo com as funções apresentadas, julgamos que a melhor opção para atender 

aos objetivos da nossa pesquisa foi a realização de narrativas que visassem transmitir relatos de 

experiências pessoais, no caso, as experiências vividas pelos alunos ao longo das sessões onde 

foram integradas as tecnologias móveis. 

No nosso caso, considerando o pedido de produção de narrativas de curta duração, 

optamos por designá-las de micronarrativas conforme o termo que também é utilizado por 

outros autores (VIEIRA; FERRONATO, 2017) para se referirem a pequenos relatos. 

 

5.5 AMOSTRAGEM: PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A técnica de amostragem permite realizar um recorte no que se refere ao público alvo 

da pesquisa. A aplicação dessa técnica permite que o pesquisador tenha maior controle e 

capacidade de gerenciar a pesquisa de acordo com o tempo e os recursos disponíveis.  

Apresentaremos a nossa amostra no sentido de garantir um conhecimento com detalhe 

do ambiente e dos sujeitos da pesquisa. 
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5.5.1 Tipologia de amostragem 

 

Para Oliveira (2016, p. 88), “sendo a amostra uma representação da população ou 

universo da pesquisa, faz-se necessário estabelecer critérios no processo de seleção para que 

ela seja significativa”. Para a autora, a amostra é uma parte dos elementos que compõem o 

universo.  

De forma geral, o processo de amostragem assume, para vários autores (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994; COUTINHO, 2015; LAVILLE; DIONNE, 1999), duas tipologias: amostras 

probabilísticas e amostras não probabilísticas. As amostras probabilísticas consistem em 

métodos onde a escolha dos sujeitos é aleatória (COUTINHO, 2015) e as não probabilísticas 

quando o pesquisador determina e seleciona a quantidade de sujeitos a participar na pesquisa 

(OLIVEIRA, 2016). 

Entre as amostras não probabilísticas, podemos encontrar as amostras por conveniência 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994; COUTINHO, 2015) quando usamos grupos já constituídos, como 

por exemplo, uma ou várias turmas (COUTINHO, 2015). 

No caso da nossa pesquisa, selecionamos uma turma de 2º ano de Ensino Médio de uma 

Escola da rede Estadual do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, estamos perante uma amostra 

não probabilística por conveniência.  

 

5.5.2 Caraterização da Escola  

 

A escolha de uma escola da rede estadual de Ensino Médio, deve-se ao fato dessa ser o 

universo de trabalho onde a pesquisadora atua como docente e pelo fato de sentir a necessidade 

de conhecer mais detalhadamente o potencial dos apps e dispositivos móveis no processo de 

ensino e aprendizagem. Adicionalmente a esse interesse, a escolha pela escola relaciona-se 

também pela subutilização de 40 tablets adquiridos pela escola através do Projeto de Inovação 

Pedagógica (PiP).   

A referida escola localiza-se no município de São Miguel, no interior do estado do Rio 

Grande do Norte, região do Alto Oeste, mesorregião do Oeste Potiguar e microrregião da Serra 

de São Miguel. Esse município possui área territorial de 166,233 km² e tem população estimada 

em 22.157 habitantes de acordo com Censo de 2010 (IBGE, 2010). 
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A escola escolhida foi a “Escola Estadual Gilney de Souza (EEGS)”, fundada em 1° de 

junho de 1998 pelo Decreto n° 13.991, de 03 de junho de 1998, vinculada a rede estadual de 

ensino, oferecendo a Educação Básica nos níveis fundamental e médio 

A EEGS só foi inaugurada oficialmente pelo Governo do Estado em 22 de junho de 

2001 e, no mesmo ano, foi eleita pela sociedade, através de pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa e Publicidade (PUBLIMAR), como a melhor Escola de Ensino Fundamental e Médio 

do município. 

Atualmente a EEGS oferece o Ensino Médio diurno, o Ensino Médio noturno com 

proposta diferenciada e Educação de Jovens e Adultos (EJA) de nível médio, funcionando nos 

turnos matutino, vespertino e noturno. Apresentou, no Censo escolar do ano de 2018, uma 

matrícula de 700 alunos e um quadro docente composto por 22 professores. 

A escola está construída num terreno que mede 40 metros de frente, 43m de lateral e 

30m de fundo. O espaço construído é composto de uma sala para a diretoria, uma secretaria, 

uma biblioteca, um laboratório de informática (hoje sem nenhum computador mas equipado 

com 40 tablets), um laboratório de ciências (não conta com equipamentos e condições de 

funcionamento), uma cozinha, uma despensa, um almoxarifado, um banheiro para funcionários, 

dois banheiros para os estudantes com três sanitários cada, e nove salas de aula. Não possui 

espaço para a realização de atividades desportivas e culturais, nem para o funcionamento da TV 

Escola. A maioria das salas mencionadas acima não possuem espaço adequado para o bom 

funcionamento. 

No que concerne a questões de climatização, a escola dispõe de sistema de ar 

condicionado apenas no laboratório de informática, laboratório de ciências e uma sala de aula 

sendo que só funciona num dos espaços. Nos restantes espaços da escola, possui ventiladores, 

mas com vários problemas de funcionamento. 

Os recursos financeiros57 que a escola recebe são oriundos do Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE), PDDE Inovador (2012, 2013 e 2014), Programa de Autogerenciamento da 

Unidade Escolar (PAGUE) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

De acordo com o Formulário de Dados da Escola (Apêndice 9) a escola conta com onze 

professores em funções não letivas, distribuídos nas seguintes funções: dois professores na 

direção e vice-direção da escola, um professor na inspeção escolar, um professor na supervisão 

pedagógica, dois professores na biblioteca, dois professores na sala multidisciplinar (Tv Escola 

                                                 
57 Fonte: Projeto Político Pedagógico. 
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que funciona junto com a biblioteca) e três professores no apoio pedagógico. Quanto a funções 

ocupadas por técnicos administrativos, existem dois alocados ao laboratório de informática. 

A participação da escola na pesquisa foi garantida e formalizada através do “Pedido de 

autorização” dirigido à direção da escola (Apêndice 10), tendo a escola disponibilizado os 

seguintes documentos: Regimento Interno, Projeto Político e Pedagógico, Informações relativas 

a distribuição de funcionários e professores em funções não letivas. 

 

5.5.3 Caraterização dos Professores 

A escola conta com um corpo docente de 22 professores, que caracterizaremos por 

gênero, grau acadêmico, área de atuação e distribuição por turno. 

Quanto à distribuição por gênero, os professores estão assim caracterizados: 36% do 

gênero feminino e 64% do gênero masculino (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Professores por gênero 

Gênero f % 

Feminino 8 36% 

Masculino 14 64% 

Total 22 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

No que se refere à distribuição dos professores por grau acadêmico, conforme pode ser 

verificado na Tabela 2, a escola tem um corpo docente que, na sua maioria, possui o grau de 

Especialização (68%). Se, ao número de docentes especialistas somarmos os docentes com o 

grau de Mestrado (14%), teremos um valor de 82% dos docentes com nível de pós-graduação. 

 

Tabela 2 - Professores por grau acadêmico 

Grau n % 

Graduação 5 22,7% 

Especialização 14 63,6% 

Mestrado 3 13,6% 

Total 2258 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

No que concerne à distribuição de serviço docente por turno, a maioria dos professores 

estão alocados ao turno diurno (64%), no entanto, cerca de um terço dos professores (32%) 

exerce atividades no turno diurno e noturno. 

                                                 
58 O número total de professores registrados pela Direção da escola no Apêndice 9 é 23 professores pois 

a escola incluiu um professor recém contratado. Optamos por utilizar o valor obtido pelo Censo Escolar 2018 e 

que corresponde ao número de professores existente no início da pesquisa. 
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Tabela 3 - Professores por turno 

Turno f % 

Diurno 14 64% 

Noturno 1 5% 

Diurno e Noturno 7 32% 

Total 22 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

A organização da distribuição docente por área de ensino, destaca que, os professores 

encontram-se distribuídos, essencialmente pelas áreas de Linguagens (36%), Ciências da 

Natureza (27%) e Ciências Humanas (23%). 

 

Tabela 4 - Professores por área de ensino 

Área f % 

Linguagens 8 36% 

Ciências Humanas 5 23% 

Ciências da Natureza 6 27% 

Matemática 3 14% 

Total 22 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Em termos globais, podemos indicar que, a título de caracterização do perfil dos 

professores da escola pesquisada, na sua maioria, são do gênero masculino (64%), possuem 

como habilitação acadêmica o nível de especialização (68%) e exercem a sua atividade no turno 

diurno (64%). 

 

5.5.4 Caracterização dos Alunos 

A nossa amostra, no que se refere aos alunos, está inserida num universo de 70059 alunos 

que compõem a Escola, distribuídos por 15 turmas de ensino médio (diurno), 3 turmas de ensino 

médio noturno diferenciado (noturno) e 2 turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) de 

nível médio (Tabela 1). 

 

Tabela 5 - Alunos por modalidade de ensino 

Modalidades f % 

Ensino Médio (diurno) 523 75% 

Ensino Médio (noturno) 101 14% 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 76 11% 

Total 700 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

                                                 
59 Fonte: Censo escolar da educação básica INEP, 2018 
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A turma escolhida como amostra é uma das turmas que tem a pesquisadora como 

docente e onde, noutros momentos, já desenvolveu experiências de utilização de tecnologias na 

sala de aula, nomeadamente, participação no Projeto de Inovação Pedagógica (PiP). A sua 

preferência para seleção obedeceu também aos critérios de proximidade e facilidade de acesso 

aos sujeitos de pesquisa. 

No início do ano letivo, a turma onde foi realizado o projeto de pesquisa contava com 

36 alunos matriculados. O projeto iniciou-se com 25 alunos dado que 6 alunos desistiram, 4 

pediram transferência de turno e 1 recusou-se a participar na pesquisa. 

 

Tabela 6 - Descrição da idade dos alunos 

Idade Valores 

Média 16,4 

Desvio padrão 0,7 

Mínimo 15 

Máximo 18 

Moda 16 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

 

Da leitura da tabela anterior, verificamos que a distribuição da variável idade dos alunos 

concentra-se, em termos médios, nos 16,4 anos enquanto que, a nível de dispersão, apresenta 

como valor mínimo 15 anos e máximo de 18 anos. 

Através dos dados apresentados, podemos caracterizar a nossa amostra (turma) através 

do Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Caraterização geral da turma 

Variável Dados 

Idade Média: 16,4 

Gênero Masculino: 56%; Feminino: 44% 

Residência Meio rural: 76%; Meio urbano: 24%  

Repetência no 2º ano EM Não: 100%     Sim: 0% 

Trabalho em algum contra turno Não: 84%     Sim: 16% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Podemos caracterizar a turma, sendo composta por 25 alunos, com idade média de 16,4 

anos, maioritariamente do gênero masculino (56%) e residentes (76%) no meio rural. Quanto à 

taxa de repetência, não participaram alunos repetentes no 2º ano do Ensino Médio e um 

significativo número de alunos (84%) não trabalha em contra turno. 
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5.6 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A natureza da nossa pesquisa pautada por uma abordagem qualitativa, com recurso ao 

estudo de caso e coletando dados através de questionários, documentos e micronarrativas de 

alunos, potencia que a análise de dados seja realizada de múltiplas formas: análise estatística, 

análise de conteúdo e triangulação de dados. 

Nesse sentido, utilizamos a análise estatística (essencialmente a estatística descritiva) 

para analisar a grande maioria dos dados coletados pelos questionários distribuídos aos alunos 

e professores. A análise estatística permitiu, através do processamento de dados apresentar os 

dados organizados em tabelas e gráficos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Recorreremos a 

esta técnica para caracterizar os perfis de professores e alunos, o perfil de utilização geral das 

tecnologias, a avaliação da utilização da tecnologia em contexto educativo e o conhecimento 

quanto aos apps e dispositivos móveis. 

No que concerne à análise de dados qualitativos obtidos nos documentos consultados, 

nas questões abertas dos questionários (alunos e professores) e nas micronarrativas dos alunos, 

recorremos à técnica de análise de conteúdo.  

A análise de conteúdo possui as seguintes características metodológicas: objetividade, 

sistematização e inferência (BARDIN, 2008). Segundo a autora, a análise de conteúdo 

representa um conjunto de técnicas de análise das comunicações obtidas, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens. 

Nesse sentido, ao seguirmos as orientações metodológicas de Bardin (2008), 

selecionamos unidades de análise nas várias fontes de dados e constituiremos categorias de 

análise recorrendo ao critério semântico (organização por temáticas), sintático (organização por 

verbos e adjetivos) e léxico (organização pelo sentido das palavras). Constituímos ainda 

algumas categorias pela classificação proposta por Oliveira (2016): categorias teóricas 

(baseadas em referencial teórico) e empíricas (baseadas nos dados coletados).  

Realizamos essa análise de conteúdo, seguindo as três fases propostas por Minayo 

(2002): pré-análise (organização e exploração dos materiais através de leitura flutuante), 

exploração do material (codificação, classificação e categorização) e tratamento dos resultados 

(tratamentos dos dados brutos dando destaque às informações obtidas). Durante essas três fases, 

iremos recorrer a um software de análise qualitativa de dados (webQDA). 
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 Segundo Stake (1999), nos estudos de caso de natureza qualitativa, exatamente o que 

acontece na nossa pesquisa, devemos procurar estratégias que garantam que os resultados da 

pesquisa não dependam de uma simples intuição e das boas intenções do pesquisador. Nessa 

perspectiva, o autor apresenta como solução a triangulação dos dados que pode assumir as 

seguintes tipologias:  

- Triangulação das fontes de dados: confrontação dos dados provenientes de diferentes 

fontes para ver se o que foi observado contém o mesmo significado noutras circunstâncias; 

- Triangulação do pesquisador: recurso a outros pesquisadores visando reduzir os efeitos 

provocados pela influência do pesquisador; 

- Triangulação da teoria: abordar os dados através de perspectivas teóricas;  

- Triangulação metodológica: situação onde o pesquisar faz observações diretas com 

múltiplas combinações “inter metodológicas” com recurso a vários instrumentos de coleta de 

dados. 

No caso da nossa pesquisa, recorremos à triangulação da teoria (comparando os dados 

coletados com vários referenciais de pesquisas e relatórios) e à triangulação metodológica 

(recurso a vários instrumentos como questionários e micronarrativas).   

Além da técnica de triangulação que contribuirá para consolidar a validade interna da 

nossa pesquisa, utilizaremos o recurso de revisão do relatório dos dados por informantes-chave 

(alunos) (Apêndice 11), conforme recomendado por Yin (2001). 

A título de síntese, sistematizamos no Quadro 21 a relação entre as técnicas de análise 

de dados com os objetivos da pesquisa e os instrumentos de coleta de dados. 

 

Quadro 21 - Relação entre as técnicas de análise de dados e os objetivos da pesquisa 

Objetivos Específicos (OE) Instrumento de coleta de dados Técnica de análise de 

dados 

OE1. Conhecer as funções das 

tecnologias digitais no ensino 

Análise bibliográfica Análise de conteúdo 

Questionários aos professores Análise estatística 

Análise de conteúdo 

OE2. Identificar os modelos de 

formação de professores para a 

utilização das tecnologias digitais 

Análise bibliográfica Análise de conteúdo 

Análise documental Análise de conteúdo 

Questionários aos professores Análise estatística 

 

OE3. Identificar o potencial e 

limitações dos apps e dispositivos 

móveis; 

Questionários aos professores Análise estatística 

Análise de conteúdo 

Questionários aos alunos Análise estatística 

Análise de conteúdo 

OE4. Descrever os impactos na 

aprendizagem com utilização de 

apps e dispositivos móveis. 

 

Questionários aos alunos Análise estatística 

 

Micronarrativas dos alunos Análise de conteúdo 

Fonte: a pesquisadora (2019) 
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Com os elementos apresentados, visamos consolidar metodologicamente a nossa 

pesquisa no que concerne à análise dos dados e almejando qualidade na interpretação dos 

resultados. 

 

5.7 TECNOLOGIAS NA PESQUISA 

 

As tecnologias possuem um grande potencial na área da pesquisa e possibilitam a 

optimização de vários processos ao nível da pesquisa bibliográfica, gestão de recursos 

bibliográficos, elaboração e distribuição de instrumentos de coleta de dados, tratamento de 

dados, gestão dos procedimentos e divulgação de resultados (CAETANO, 2017). 

As vantagens de utilização das tecnologias na pesquisa são reconhecidas por vários 

autores (CAETANO, 2017; COSTA et al., 2017; LAGE, 2011) que as contextualizam em 

trabalhos de natureza quantitativa e qualitativa.  

No sentido de procurar otimizar os nossos procedimentos da pesquisa, a melhoria na 

gestão do tempo e visando a qualidade dos resultados, recorremos a meios tecnológicos em 

vários procedimentos do nosso trabalho. 

Um dos principais recursos tecnológicos que utilizamos foram os repositórios 

científicos que possuem vantagens significativas na identificação de artigos científicos, 

dissertações e teses nas temáticas da nossa pesquisa (Quadro 22). 

 

Quadro 22 - Principais repositórios utilizados na pesquisa bibliográfica 

Repositório Endereço 

Portal de Periódicos da CAPES http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

Scientific Electronic Library Online - SciELO http://www.scielo.br/ 

Repositório Científico Aberto de Portugal https://www.rcaap.pt/ 

Sistema Regional de Informação On Line para 

Revistas Científicas da América Latina, Caribe, 

Espanha e Portugal. 

http://www.latindex.org/latindex/inicio 

ERIC-Education Resource Information Center http://eric.ed.gov 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Para além dos repositórios científicos, recorremos a alguns recursos tecnológicos que 

ajudaram na organização bibliográfica, no gerenciamento de referências, na organização de 

figuras e esquemas, na elaboração de questionários, na análise estatística, na análise de dados 

quantitativos e qualitativos. 

Como forma de apresentar os recursos tecnológicos que nos auxiliaram nessas tarefas, 

no decorrer de toda a pesquisa, construímos o Quadro 23. 
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Quadro 23 - Recursos tecnológicos de apoio à pesquisa 

Recurso tecnológico Descrição Endereço 

Mendeley Software de gestão de referências 

bibliográficas. 

www.mendeley.com 

Popplet Software para elaboração de mapas 

mentais e organização de esquemas. 

http://popplet.com/ 

Wordclouds Software de elaboração de nuvens 

de palavras. 

www.wordclouds.com/ 

Google Drive Serviço da Google que disponibiliza 

a criação de formulários. 

www.google.com.br/drive/ 

webQDA Software de apoio à análise 

qualitativa. 

www.webqda.net 

Excel Folha de cálculo https://proucts.office.com/excel 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

A utilização do Mendeley revelou-se essencial na gestão dos artigos científicos e das 

demais referências bibliográficas da nossa pesquisa. Além disso, possibilitou a formação 

automática do texto da dissertação cumprindo as normas da ABNT60 no que respeita às citações 

e referências no final do texto. 

O Popplet, apresentado como software para elaborar mapas mentais, foi utilizado para 

elaboração de esquemas e figuras, como o caso do design da pesquisa.  

O software Wordclouds, elaborado para criar nuvens de palavras, foi relevante por ter 

contribuído nos processos de análise qualitativa, nomeadamente, na leitura de textos das 

questões abertas. Este software teve um contributo significativa do processo de leitura flutuante 

considerada, por Franco (2007) e Minayo (2002), uma das atividades da pré-análise para 

conhecer os textos e as mensagens neles contidas, auxiliando desse modo, à construção das 

categorias de análise. 

A elaboração dos questionários foi realizada com recurso ao Google Drive e à 

ferramenta dos formulários. Através dessa funcionalidade foi possível obter um bom layout dos 

questionários, distribuir os questionários, coletar os dados e obter um tratamento estatístico com 

tabelas e gráficos. 

Uma parte significativa da análise qualitativa das micronarrativas dos alunos (em texto 

e vídeo), foi analisada através do software webQDA. Esse software possibilita um apoio 

significativo na análise de textos e vídeos, possui um módulo para criar categorias de análise e 

outro para elaborar relatórios, apresentados como matrizes de resultados. 

   

                                                 
60 Associação Brasileira de Normas Técnicas, http://www.abnt.org.br/ 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo iremos apresentar os dados coletados ao longo da pesquisa e a análise 

realizada de acordo com os objetivos propostos.  

Iniciaremos com a apresentação de dados que caracterizam os conhecimentos e a cultura 

tecnológica (6.1) existentes ao nível da Escola (6.11), dos professores (6.1.2) e dos alunos 

(6.1.3). De seguida, nos concentraremos, na identificação das vantagens das tecnologias digitais 

nos processos de ensino (6.2), o conhecimento quanto ao processo de formação de professores 

na área da tecnologia educativa (6.3) e os contributos dos dispositivos móveis na aprendizagem 

(6.4). Concluiremos este capítulo com a apresentação de dados relativos à utilização dos apps 

no processo de ensino e aprendizagem . 

Realizaremos uma interpretação de natureza holística dos dados na perspectiva de obter 

uma visão global em relação aos objetivos da pesquisa. Essa nossa opção está alicerçada nas 

indicações de Yin (2001) e Álvarez (2011) no sentido de, nos estudos de casos, ser relevante 

realizar uma caracterização intensiva e holística dos fenômenos pesquisados. 

Ao longo da apresentação dos resultados iremos, sempre que possível, interpretá-los 

através de associações com o referencial teórico. Esse procedimento seguirá a orientação de 

Stake (1999) garantindo uma triangulação dos dados através de perspectivas teóricas. 

Os dados aqui apresentados são provenientes de vários instrumentos de coleta de dados 

(questionários, documentos e micronarrativas) que foram utilizados no sentido de combinar 

diferentes visões quanto à utilização dos dispositivos móveis e apps nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

A apresentação de alguns dados será realizada através de tabelas de frequências onde 

apresentaremos, para cada variável, o valor da frequência absoluta (n) e o valor da frequência 

relativa (%). Em algumas situações, apresentamos ainda, a média ( ) como medida de tendência 

central e o desvio padrão como medida de dispersão (𝜎). 

Como elementos complementares, utilizaremos gráficos, particularmente, os gráficos 

de barras (verticais e horizontais) e os gráficos circulares que nos auxiliarão na interpretação 

visual dos dados. 

Dado que a matriz central da análise dos nossos dados, segue uma metodologia 

qualitativa, utilizaremos a abordagem à análise de conteúdo e apresentaremos os resultados 

através de tabelas, gráficos e transcrição de algumas unidades de análise. 
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6.1 UM OLHAR SOBRE A CULTURA DIGITAL 

 

Reconhecendo a Cultura Digital como determinante para promover a integração das 

tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem (COSTA et al., 2012; LORENZETTI; 

VASQUES, 2017), analisaremos como esse processo se concretiza, no âmbito da nossa 

pesquisa, junto da escola, dos professores e dos alunos. 

Para analisar a Cultura Digital da escola, iremos recorrer à análise de documentos como 

o Projeto Político e Pedagógico, Projeto de Inovação Pedagógica, Regimento Escolar61 e o 

Formulário de Dados da Escola (Apêndice 9). Para analisar a Cultura Digital dos professores, 

recorreremos aos dados coletados através de questionário (Apêndice 3) e para a análise da 

Cultura Digital dos alunos nos apoiaremos, igualmente, no questionário (Apêndice 4) que lhes 

foi distribuído no início do projeto. 

 

6.1.1 Ao nível da Escola 

 

Entendendo o Projeto Político e Pedagógico da Escola (PPP) na forma como a escola 

planeja suas ações estratégicas e estabelece metas para conseguir evoluir no processo de ensino 

e aprendizagem, procuramos nesse documento elementos relacionados com o tema da nossa 

pesquisa. 

O PPP disponibilizado pela direção da escola foi produzido no ano de 2014 e está 

organizado em onze partes: introdução, identidade institucional, objetivos, missão, valores, 

visão, histórico da escola, caracterização da escola, marco referencial, organização curricular e 

referências bibliográficas. Além dessa organização, o PPP, conta ainda com cinco anexos com 

dados relativos a alunos matriculados, equipe administrativa, equipe docente, fluxo escolar e 

resultados no ENEM62. 

Após um primeiro momento onde realizamos a leitura flutuante, sugerida por Bardin 

(2008) e Franco (2007), identificamos um conjunto de unidades de análise (partes de texto) que 

mereceram o nosso destaque por terem uma associação semântica com a nossa temática. Nesse 

sentido, transcrevemos, do PPP para o Apêndice 12, dez unidades de análise que passaremos a 

sintetizar.  

                                                 
61 Dada a extensão dos documentos “Projeto Político e Pedagógico, Projeto de Inovação Pedagógica, 

Regimento Escolar” optamos por não fazer a sua inclusão nos anexos do trabalho. No entanto, no arquivo pessoal 

da pesquisadora, está disponível uma cópia dos documentos. 
62 Exame Nacional do Ensino Médio. 
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O PPP da Escola centra-se em dois principais objetivos: (1) discutir coletivamente sobre 

a realidade da escola e definir prioridades, visando o aprimoramento do trabalho e (2) 

redimensionar o currículo escolar, tendo em vista contribuir para a formação plena do 

educando.  

Ao longo do PPP, a dimensão das tecnologias é referenciada em termos de 

equipamentos, espaços, processo formativo, currículo e Cultura Digital. No sentido de seguir 

os procedimentos da análise de conteúdo, sistematizamos as unidades de análise encontradas 

em três categorias definidas “a posteriori” (CAETANO, 2016; FRANCO, 2007), ou seja , 

categorias que emergiram da leitura do PPP:  

a) Equipamentos e espaços; 

b) Ações de promoção e utilização das tecnologias digitais; 

c) Cultura Digital. 

No que concerne à categoria dos “Equipamentos e espaços”, o PPP faz referência a “uma 

sala para TV Escola” e “um laboratório de informática”, mas que, ambos, apresentam 

“carências que refletem no seu bom funcionamento”. A título de exemplo, deixamos as 

seguintes unidades de análise referentes a essa categoria: 

com apenas 6 salas de aula, 1 secretaria, 1 sala para professores, 1 diretoria, 1 

sala para TV Escola (PPP, p.9, grifo nosso); 

O espaço construído é composto de uma sala para a diretoria, uma secretaria, 

uma biblioteca, um laboratório de informática (PPP, p.11, grifo nosso); 

Apesar de existir na escola biblioteca, laboratório de ciências e de 

informática, e equipamentos da TV Escola, cada um deles têm carências 

que refletem no seu bom funcionamento; de forma geral falta-lhes espaço 

físico e equipamentos suficientes, recursos materiais e humanos (PPP, p.18, 

grifo nosso). 

Quanto à categoria “Ações de promoção e utilização das tecnologias digitais”, 

encontramos no PPP, a indicação da preocupação com a “formação continuada”, promoção de 

projetos de “cultura digital e uso de mídias” e a preparação de um currículo que realize uma 

“articulação interdisciplinar” tendo a tecnologia como um dos eixos. Apresentamos, a título de 

exemplo, algumas unidades de análise identificadas:  

Não há na escola ações sistematizadas voltadas para a formação 

continuada dos educadores, tendo em vista ajudá-los a superar as dificuldades 

advindas do dia-a-dia e de lacunas deixadas na sua formação inicial (PPP, 

p.14, grifo nosso); 

A Escola desenvolve projetos nos macrocampos acompanhamento 

pedagógico, iniciação científica e pesquisa, leitura e letramento, cultura 

corporal, produção e fruição das artes, e comunicação, cultura digital e uso 

de mídias (PPP, p.15, grifo nosso); 
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um currículo que busque a articulação interdisciplinar, ou seja, que as 

disciplinas se articulem por meio de atividades integradoras, a partir das inter-

relações entre os eixos constituintes do Ensino Médio: o trabalho, a ciência, a 

tecnologia e a cultura (PPP, p.17, grifo nosso). 

Quanto à categoria “Cultura Digital”, encontramos, por exemplo, no PPP o 

reconhecimento de um mundo marcado pelo “avanço das tecnologias de informação e 

comunicação” e a preocupação de formar cidadãos preparados para a “era tecnológica e 

globalizada”: 

O mundo contemporâneo é marcado por um grande avanço nas tecnologias 

da comunicação e da informação (PPP, p.16, grifo nosso); 

cabe à educação resgatar valores éticos e morais, atitudes e comportamentos 

que possam ser eficientes no processo de formação de um cidadão que 

tenha uma postura solidária na era tecnológica e globalizada, sem perder 

de vista também a sua formação profissional (PPP, p.16, grifo nosso). 

Outro documento analisado, o Projeto de Inovação Pedagógica (PiP) teve como objetivo 

geral “reduzir o índice de reprovação através de práticas pedagógicas, utilizando as Tecnologias 

da Informação e da Comunicação como instrumento facilitador para aquisição das habilidades 

necessárias nas mais diversas áreas do conhecimento”. O projeto teve como título a “Inovação 

Pedagógica e as Novas Tecnologias: novos passos para lidar com o problema da reprovação 

escolar”. 

Convém referir que o documento analisado foi o projeto submetido, ou seja, trata-se de 

um plano de ações que a escola desejaria implementar e solicitar o apoio do Governo do Estado 

para a sua execução. O projeto foi apoiado pela Secretaria de Estado do Planejamento e das 

Finanças (Rio Grande do Norte) e decorreu durante o ano de 2017. 

Numa análise inicial ao PiP facultado pela direção da escola, através da leitura flutuante, 

identificamos algumas dimensões semânticas relacionadas com tema do projeto e, de forma 

particular, que se enquadram no âmbito da Cultura Digital: equipamentos, espaços, softwares 

educativos, metodologias de ensino, inovação tecnológica, aplicativos, jogos online, ebooks, 

notebooks, tablets, lousas interativas, projetores e salas interativas. Entre as várias unidades de 

análise encontradas, decidimos elaborar quatro categorias de análises que emergiram dos dados 

(a posteriori): 

a) Equipamentos e espaços; 

b) Recursos digitais; 

c) Estratégias e metodologias; 

d) Cultura Digital. 
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No que diz respeito à categoria “Equipamentos e espaços” foi possível encontrar 

elementos como “laboratórios de Ciências e de Informática”, “salas interativas” e “notebooks, 

tablets, lousas interativas, projetores”: 

Há salas para laboratórios de Ciências e de Informática, porém não há 

equipamentos necessários e/ou em condições de funcionamento (PiP, p.2, 

grifo nosso); 

Pretendemos instalar duas salas interativas para viabilizar um espaço de 

aprendizagem mais atrativo, que favoreça a interação e a construção de 

saberes (PiP, p.6, grifo nosso); 

“Para subsidiar as atividades propostas serão adquiridos materiais e 

equipamentos como livros, notebooks, tablets, lousas interativas, 

projetores, dentre outros” (PiP, p.6, grifo nosso). 

Da análise ao documento PiP, identificamos algumas unidades de análise que atribuímos 

a categoria “Recursos digitais”, como por exemplo, “Softwares educativos” e “Aplicativos”: 

Utilizar softwares educativos para aprimorar conhecimentos nos diversos 

componentes curriculares (PiP, p.5, grifo nosso); 

No decorrer do projeto serão utilizados aplicativos, softwares educativos e 

jogos online para dinamizar as aulas (PiP, p.6, grifo nosso); 

No que concerne à categoria de “Estratégias e metodologias”, o PiP faz referência, por 

exemplo, a dimensões como “formas de utilização de recursos”, “dinamizar as práticas 

educativas” e “práticas pedagógicas”: 

Cabe a escola buscar formas de utilização desses recursos para a melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem, visto que as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) integradas ao currículo escolar, 

possibilitam a ampliação dos espaços, a disseminação e produção de 

conhecimentos, favorecem a interdisciplinaridade e potencializam 

aprendizagens significativas (PiP, p.3, grifo nosso); 

Esperamos com a implementação desse projeto, dinamizar as práticas 

educativas, estimular a busca constante pela inovação pedagógica, 

colaborar no processo de inclusão digital dos estudantes e torná-los sujeitos 

ativos e autônomos no processo de ensino e aprendizagem (PiP, p.3, grifo 

nosso). 

Por fim, no que diz respeito à categoria da “Cultura Digital”, identificamos no PiP 

elementos como “fatores de resistência” e “inclusão digital”: 

Trazer as TIC para o contexto escolar é uma forma de contribuir para a 

inclusão digital (PiP, p.3, grifo nosso); 

Há resistências por parte de alguns professores no que se refere à abertura 

da escola para as tecnologias digitais (PiP, p.5, grifo nosso). 

Após a análise do Projeto de Inovação Pedagógica, nos debruçamos sobre o Regimento 

Escolar, versão aprovada pelo parecer nº 034/2015. Durante o processo inicial de leitura 
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flutuante, percebemos que o documento, quase não tem referências com relevância para a nossa 

temática de pesquisa e que possam contribuir para definir a Cultura Digital da escola. As 

escassas referências que existem estão incluídas na Seção III - Apoio Pedagógico e dizem 

respeito à “sala de vídeo-TV escola” e à “sala de uso multidisciplinar” que são espaços que já 

não existem. Dado esse fato, não consideramos mais a possibilidade de explorar o documento. 

Da análise ao documento “Formulário de Dados da Escola” foi possível conhecer os 

vários tipos de equipamentos tecnológicos disponíveis na instituição, as condições de 

manutenção dos equipamentos e a tipologia de rede internet. 

Quanto aos equipamentos, a escola dispõe de 12 datashows, 2 computadores na sala de 

professores, 1 computador na biblioteca, 1 computador na sala da direção, 2 computadores na 

secretaria, 40 tablets, 4 notebooks e 2 lousas digitais.  

A escola indica que não tem apoio da Secretaria Estadual de Educação para a 

manutenção dos equipamentos. Quando existe manutenção, ela acontece com recursos próprios 

da escola.  

Segundo informações dadas pela escola no referido formulário de dados, “a internet é 

particular, com velocidade regular, utilizada pelos serviços e pelos professores, sendo 

disponibilizada aos alunos em atividades didático-pedagógicas. Porém quando uma turma faz 

uso de equipamentos com acesso à internet, a velocidade fica muito baixa”.  

Analisados vários documentos que fornecem informações relevantes para conhecer a 

Cultura Digital da escola, julgamos possível traçar alguns elementos que marcam essa cultura.  

Apesar das dificuldades quanto à falta de disponibilidade de equipamentos tecnológicos 

na escola e da fragilidade ao nível da formação de professores, encontramos elementos que 

revelam a visão e o interesse da escola na tentativa de promover a Cultura Digital. Na nossa 

opinião, esse fato é, particularmente visível, no PPP e no PiP. Nesses dois documentos, a escola 

dá indicação de um dos maiores problemas, que alguns autores apontam como barreira à 

introdução da tecnologia no ensino, a falta de equipamentos (CABERO, 2010; CAETANO, 

2012), mas consegue, através da liderança de projetos (UNESCO, 2014b) promover ações 

visando mudanças nas práticas pedagógicas. 

Sendo a formação de professores um dos elementos essenciais para a integração das 

tecnologias digitais nos processos de ensino (CAETANO, 2015a; PERRENOUD, 2000; 

TEIXEIRA, 2014), nos documentos analisados não encontramos elementos que, por um lado, 

revelem uma preocupação com esse aspecto e, por outro lado, que a escola tenha objetivos de 

promover ações de formação interna nesse âmbito. 
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Com a construção do PiP, centrado na inovação pedagógica com apoio da tecnologia, 

consideramos que a escola “solicita novos saberes, práticas, costumes e valores, ou seja, novas 

formas de conceber, produzir e utilizar o conhecimento” (COSTA et al., 2012, p. 94). Com a 

realização do PiP durante o 2017, a escola conseguiu obter quarenta tablets e duas lousas 

digitais. Esses recursos reforçaram os equipamentos tecnológicos da escola e permitiram que 

existisse um maior potencial de utilização do laboratório de informática, dado que já não tinha 

computadores em condições de funcionamento devido a problemas de manutenção e ao fato de 

estarem obsoletos. 

Não foi possível definir um perfil de utilização dos equipamentos tecnológicos na 

escola, pelo fato de não existirem registros. Nesse sentido, no decorrer do projeto de pesquisa, 

propusemos um modelo de formulário de registro (Apêndice 13).  

Com excepção dos quarenta tablets, quatro notebook e datashows, a escola reconhece 

ter fragilidades na área de equipamentos, no entanto, o seu planejamento estratégico (PPP) e 

algumas das suas ações (PiP) revelam sinais de reconhecimento da nova sociedade tecnológica 

(UNESCO, 2004), dos novos perfis de alunos (COSTA et al., 2012) e a necessidade de construir 

uma Cultura Digital, estruturada numa liderança pedagógica (UNESCO, 2014b) que promova 

projetos de integração educativa das tecnologias digitais.  

Em suma, da análise realizada julgamos que, apesar da escola indicar que tem 

fragilidades quanto ao número de equipamentos tecnológicos, os tablets existentes, as lousas e 

os datashows permitem a realização de um vasto leque de atividades para inserção da tecnologia 

em contexto educativo. Desse modo, os elementos analisados, permitem-nos considerar que o 

grande desafio para a construção de uma Cultural Digital ao nível da escola está na (1) 

promoção de ações concretas junto dos professores para utilização das tecnologias disponíveis, 

(2) na realização de ações de formação continuada quanto à utilização dos tablets e lousas 

digitais, (3) no reforço no perfil de competências na coordenação do laboratório de informática, 

(4) melhoria das condições de acesso à internet e (5) estabelecimento de iniciativas que 

promovam maior utilização de dispositivos móveis nos processos de ensino e aprendizagem. 

  

6.1.2 Ao nível dos Professores 

 

Na sequência dos questionários destruídos a todos dos professores da escola (n=22), 

tivemos o retorno de 13 questionários obtendo uma taxa de devolução de 59%. Dado o esforço 

para que os professores participassem na pesquisa, através da sensibilização realizada nos 
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encontros pedagógicos e na solicitação efetuada pela direção da escola, tínhamos uma 

expetativa de obter um maior número de questionários, no entanto, a taxa de devolução esteve 

acima do que Marconi e Lakatos (2003) apontam para pesquisas realizadas por questionário, 

que, em muitos casos, não ultrapassa os 25%. 

No sentido de caracterizar a Cultura Digital ao nível dos professores, iremos apresentar 

resultados organizados por elementos de caracterização geral do perfil dos professores, quanto 

à utilização geral da tecnologia e à sua integração em contexto educativo. 

Num primeiro momento, no que se refere ao perfil geral dos professores que 

responderam ao questionário, analisamos as variáveis idade, habilitação, graduação e 

experiência profissional. 

 

Tabela 7 - Idade dos professores 

Idade n % 

[20-30[ 1 7,7% 

[30-40[ 6 46,2% 

[40-50[ 4 30,8% 

[50-60[ 0 0,0% 

[60-70[ 2 15,4% 

Total 13 100% 

( )=42,4; (𝜎)= 10,6 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Os professores participantes apresentam uma média de idade de 42,4 anos e um desvio 

padrão de 10,6. O valor elevado para o desvio padrão pode ser justificado pela amplitude da 

variável (Máximo de 64 anos e mínimo de 29 anos). Uma boa parte dos professores possui 

idade entre 30 a 40 anos (46,2%). Esses professores apresentam uma experiência profissional 

(Tabela 7) com uma média de 19,2 anos, indicando que é um corpo docente com uma 

experiência considerável.  

 

Tabela 8 - Experiência profissional dos professores 

Experiência  n % 

[0-10[ 3 23,1% 

[10-20[ 4 30,8% 

[20-30[ 3 23,1% 

[30-40[ 1 7,7% 

[40-50[ 2 15,4% 

Total 13 100% 

( )=19,2; (𝜎)= 12,2 

Fonte: a pesquisadora (2019) 
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Os professores, respondentes aos questionários, possuem, na sua maioria o grau de 

especialistas (76,9%), seguido do grau de graduação (15,4%) e mestrado (7,7%) de acordo com 

o que apresentamos na Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Nível de habilitação dos professores 

Habilitação n % 

Graduação 2 15,4% 

Especialização 10 76,9% 

Mestrado 1 7,7% 

Total 13 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Julgamos que, ao nível da habilitação, o corpo docente possui grau acadêmico que 

potencia o desenvolvimento de ações que possam convergir para “oferecer um ensino de 

qualidade” conforme a missão indicada no Projeto Político-Pedagógico da Escola.  

Uma outra variável que permite traçar o perfil dos professores respondentes é o número 

de anos em que concluíram a graduação (Tabela 10). Da análise estatística realizada, 

verificamos que, em média, os professores concluíram a graduação há 14,3 anos e que apenas 

15,4% concluíram entre 5 e 10 anos. Verificamos ainda que 30,8% dos professores já 

terminaram a graduação há mais de 20 anos o que, na nossa percepção, pode preconizar 

eventuais problemas no domínio de algumas competências e convergir para um “descompasso 

entre a formação inicial e a realidade da educação e da escola” (GENTILINI; SCARLATTO, 

2015, p. 15). 

 

Tabela 10 - Anos de conclusão da graduação 

Anos n % 

[5-10[ 2 15,4% 

[10-15[ 6 46,2% 

[15-20[ 1 7,7% 

[20-25[ 4 30,8% 

Total 13 100% 

( )=14,3; (𝜎)= 5,1 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Apresentadas algumas variáveis quanto ao perfil dos professores respondentes, 

podemos, de forma geral, identificar esse grupo com as seguintes características padrão: idade 

média de 42,4 anos, formação ao nível de especialização, uma média de 19,2 anos de 

experiência profissional e com graduação concluída, em média, há 14,3 anos.  

No segundo momento, apresentamos os resultados dos questionários quanto à utilização 

geral da tecnologia por parte dos professores. Realizaremos esse processo destacando variáveis 
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como utilização da tecnologia para uso pessoal, utilização da tecnologia em contexto educativo, 

forma de obtenção de conhecimentos em tecnologia, conhecimentos gerais em tecnologias 

digitais, cursos de formação em tecnologias digitais e relação com as tecnologias. 

No que concerne à utilização das tecnologias para uso pessoal, 53,8% (n=7) usam 1 a 3 

vezes por semana, 23,1% (n=3) usam 4 a 6 vezes por semana e 23,1% (n=3) dos professores 

fazem uma utilização diária (Gráfico 1). Estes resultados revelam a significativa frequência de 

utilização das tecnologias na vida cotidiana dos professores e que fazem parte do perfil de 

usuários mundiais que utilizam frequentemente as tecnologias no seu dia a dia conforme 

apontado pelo relatório “Digital in 2017: South America” produzido pela “We are social” (WE 

ARE SOCIAL, 2017). 

 

Gráfico 1 - Frequência de utilização da tecnologia para uso pessoal 

 
Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Quanto à frequência de utilização das tecnologias para uso em contexto educativo, 

apenas 8% (n=1) dos professores indica utilizar as tecnologias regularidade (4 a 6 vezes por 

semana), 8% (n=1) indica não utilizar, sendo que, 84% (n=11) utiliza de uma a três vezes por 

semana.  

 

Gráfico 2 - Frequência de utilização da tecnologia em contexto educativo 

 
Fonte: a pesquisadora (2019) 
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Comparativamente com o nível de utilização da tecnologia para uso pessoal, 

verificamos que os professores fazem uma menor utilização das tecnologias em contexto 

educativo. Este resultado indica que os professores fazem uma utilização semanal da tecnologia 

em suas atividades pedagógicas.  

Ao serem questionados sobre a forma como obtiveram os seus conhecimentos em 

tecnologias (Tabela 11), os professores indicaram ter adquirido conhecimentos de forma 

autônoma (46,2%) e por trocas de experiências (23,1%).  

 

Tabela 11 - Forma de obtenção de conhecimento em tecnologias 

Obtenção de conhecimentos n % 

Através de amigos ou familiares 1 7,7% 

Autonomamente 6 46,2% 

Em cursos de formação continuada 2 15,4% 

Em trocas de experiências entre professores 3 23,1% 

No curso de graduação 1 7,7% 

Total Geral 13 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Dos resultados apresentados na Tabela 11, destacamos ainda o fato do reduzido número 

de professores ter indicado obter conhecimentos tecnológicos na formação continuada (n=3) e 

durante a graduação (n=1). Este resultado vai ao encontro da escassez de oferta de formação 

continuada que é ofertada no Brasil conforme indicado por Alferes e Mainardes (2011) e Ribas 

(2000).  

Quanto aos conhecimentos gerais em TDIC, solicitamos que os professores, entre uma 

lista de doze itens, indicassem através de uma escala, o seu nível de conhecimento para cada 

um desses itens.  Da análise dos resultados apresentados na Tabela 12, verificamos que o melhor 

nível de conhecimentos (Muito bons) está nos itens do processador de texto (53,8%), utilização 

do e-mail (46,2%) e na exploração de páginas web (46,2%). Na escala de avaliação “Bons” 

estão os conhecimentos quanto à utilização do datashow (38,5%) e redes sociais (30,8%). 

 

Tabela 12 - Conhecimento gerais em Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

 Muito fracos Fracos Razoáveis Bons Muito bons 

Tipos de 

conhecimento n % n % n % n % n % 

Exploração de 

páginas web 0 0,0% 1 7,7% 4 30,8% 2 15,4% 6 46,2% 

Utilização do e-

mail 0 0,0% 2 15,4% 3 23,1% 2 15,4% 6 46,2% 

Processador de 

texto  0 0,0% 2 15,4% 2 15,4% 2 15,4% 7 53,8% 

Folha de 

cálculo  3 23,1% 3 23,1% 6 46,2% 1 7,7% 0 0,0% 
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 Muito fracos Fracos Razoáveis Bons Muito bons 

Apresentações 

multimídia  1 7,7% 1 7,7% 4 30,8% 2 15,4% 5 38,5% 

Edição de 

arquivos de 

imagem, áudio 

e vídeo 1 7,7% 3 23,1% 4 30,8% 1 7,7% 4 30,8% 

Redes sociais  0 0,0% 2 15,4% 4 30,8% 4 30,8% 3 23,1% 

Aplicativos de 

comunicação 2 15,4% 6 46,2% 2 15,4% 3 23,1% 0 0,0% 

DataShow 0 0,0% 1 7,7% 3 23,1% 5 38,5% 4 30,8% 

Lousa Digital 4 30,8% 4 30,8% 3 23,1% 1 7,7% 1 7,7% 

Tablet 0 0,0% 3 23,1% 3 23,1% 2 15,4% 5 38,5% 

Apps 1 7,7% 2 15,4% 4 30,8% 2 15,4% 4 30,8% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Quanto aos itens em que os professores relevam um menor nível de conhecimentos 

(Fracos), estão os aplicativos de comunicação (46,2%) e a lousa digital (30,8%). Por outro lado, 

no nível de conhecimentos “Muito fraco”, os professores destacaram a lousa digital (30,8%) e 

a folha de cálculo (23,1%).  

Tendo como referência os objetivos da nossa pesquisa, gostaríamos de considerar os 

valores encontrados para os tablets e apps. Os professores que responderam ao questionário 

avaliaram os seus conhecimentos sobre a utilização de tablets como “Muito bons” (38,5%), 

“Bons” (15,4%) e “Razoáveis” (23,1%). No que diz respeito aos apps, indicaram que o seu 

nível de conhecimento se situava, 30,8% como “Muito bons”, 15,4% como “Bons” e 30,8% 

como “Razoável”. Desta forma, os conhecimentos gerais que os professores revelam ao nível 

de tablets e apps são considerados como relevantes para uma possível integração educativa. 

Da análise da variável “número de cursos de formação na área das TDIC realizados nos 

últimos 3 anos” (Tabela 13), podemos verificar que 46,2% dos professores não participaram 

em nenhum curso e 38,5% participaram apenas de um curso.  

 

Tabela 13 - Número de cursos de formação TDIC 

Número de cursos n % 

Nenhum 6 46,2% 

1 curso 5 38,5% 

2 cursos 1 7,7% 

3 cursos 1 7,7% 

Total 13 100% 

( )=0,77; (𝜎)= 0,93 

Fonte: a pesquisadora (2019) 
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Da análise da Tabela 13, reforçamos o fato da formação continuada em TDIC não estar 

presente nas práticas de atualização de conhecimentos e no desenvolvimento de novas 

competências nos professores. Analisando a média de cursos de formação realizados pelos 13 

professores durante os três últimos anos, esse valor é de 0,77, ou seja, nem atinge o valor de um 

curso por professor.  

A aquisição de competências em tecnologias está dependente de atitudes (COSTA et 

al., 2012) e de fatores de ordem psicológica dos professores (CAETANO, 2007) que sejam 

favoráveis ao trabalho com essas tecnologias. Nesse sentido, o questionário contava com um 

item onde foi solicitado a opinião dos professores quanto à sua relação com as tecnologias em 

cinco domínios (Tabela 14).  

 

Tabela 14 - Relação dos professores com as tecnologias 

 Não concordo Concordo 

Descrição n % n % 

Quando tenho problemas com tecnologias, 

consigo resolver a grande parte deles com 

autonomia. 4 30,8% 9 69,2% 

Acho fácil trabalhar com recursos tecnológicos. 3 23,1% 10 76,9% 

Os recursos tecnológicos tornam-me mais 

produtivo 1 7,7% 12 92,3% 

Fico entusiasmado(a) sempre que conheço um 

novo recurso tecnológico. 1 7,7% 12 92,3% 

Para trabalhar com tecnologias são precisas 

muitas horas de formação. 10 76,9% 3 23,1% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Os professores revelaram uma atitude positiva em relação às tecnologias, concordando 

com o fato de conseguirem resolver a grande maioria de problemas (69,2%), terem facilidade 

em trabalhar com recursos tecnológicos (76,9%), sentirem que a tecnologia torna o trabalho 

mais produtivo (92,3%) e ficarem entusiasmados ao conhecer novos recursos tecnológicos 

(92,3%). Os professores indicaram ainda que para trabalhar com tecnologias não são 

necessárias muitas horas de formação. 

Nesse sentido, os professores revelaram um conjunto de atitudes favoráveis ao trabalho 

com a utilização das tecnologias. Da análise das suas respostas não encontramos elementos que 

revelem nenhum elemento de ordem psicológica que possa figurar como fator de resistência à 

utilização das tecnologias. 

Num terceiro momento, apresentamos os resultados dos questionários aos professores 

ao nível da utilização das tecnologias em contexto educativo. Nesse sentido, analisaremos as 
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variáveis: formação em tecnologia educativa, conhecimentos TDIC para aplicação em sala de 

aula e obstáculos para integração da tecnologia em contexto educativo. 

O domínio da didática da tecnologia é um dos fatores mais importantes para a 

“convivência em harmonia” entre a tecnologia e a escola e está dependente dos professores 

realizarem uma boa utilização didática desses meios tecnológicos (SCHUHMACHER; FILHO; 

SCHUHMACHER, 2017). Nesse sentido, os professores foram questionados sobre as áreas de 

formação em que já tinha participado na área da tecnologia educativa (Tabela 15). Como área 

de formação realizada com mais frequência, indicaram o “Word, Excel e Powerpoint” (33,3%). 

 

Tabela 15- Áreas de formação em tecnologia educativa 

Área de Formação n % 

Word, Excel e PowerPoint 10 33,3% 

Internet e Correio Eletrônico 1 3,3% 

Software Educativo 2 6,7% 

Redes Sociais 4 13,3% 

Lousas Digitais 3 10,0% 

Aplicativos para Celulares e Tablets 2 6,7% 

Vídeo, Imagem e Áudio 2 6,7% 

Criação de Sites e Blogs 1 3,3% 

Uso educativo da tecnologia 5 16,7% 

Outro 0 0,0% 

Total63 30 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Para além da formação em Office, os professores destacaram ainda a formação no “uso 

educativo da tecnologia” (16,7%), “redes sociais” (13,3%) e “lousas digitais” (10%).  

Parece-nos que as áreas de formação indicadas com maior frequência pelos professores não 

acompanham os novos ambientes tecnológicos (KENSKI, 2015) e os novos modelos de 

aprendizagem (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015b) onde as tecnologias móveis podem 

enriquecer essas aprendizagens (UNESCO, 2014a). 

A formação que os professores indicaram ter obtido na área de tecnologia educativa foi 

obtiva em cursos que, na sua maioria, funcionaram na modalidade de regime presencial 

(46,7%), regime à distância (27%) e regime semipresencial (27%). 

 

  

                                                 
63 Apesar de terem sido inquiridos 13 professores, no item 15 do questionário era possível que fosse 

indicada mais de uma opção. Nesse sentido, alguns professores indicaram mais de uma área de formação e por 

isso o total ser 30. 



160 

Gráfico 3 - Modalidades de formação em tecnologia educativa 

  

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Dos resultados encontrados, verificamos que as novas modalidades de ensino e 

formação, como o ensino híbrido (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015a), ainda não fazem 

parte das práticas de formação dos professores. 

Quanto aos conhecimentos que os professores revelam ter ao nível das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação para aplicação em sala de aula, da análise dos resultados 

apresentados na Tabela 16, verificamos que, o destaque ao nível da escala de “bons 

conhecimentos”, foi na “utilização do office” (61,5%), das “redes sociais” (61,5%), do “vídeo 

aplicado ao ensino” (53,8%) e dos “dispositivos móveis” (53,8%). 

 

Tabela 16 - Conhecimentos TDIC para aplicação em sala de aula 

 Muito fracos Fracos Razoáveis Bons 

Tipo de conhecimento n % n % n % n % 

Utilização do Office em 

contexto educativo 0 0,0% 3 23,1% 2 15,4% 8 61,5% 

Software educativo nos 

processos de ensino e 

aprendizagem 0 0,0% 5 38,5% 2 15,4% 6 46,2% 

WebQuest 3 23,1% 4 30,8% 4 30,8% 2 15,4% 

Lousa Digital 3 23,1% 4 30,8% 3 23,1% 3 23,1% 

Dispositivos móveis 

(celulares, smartphones, 

tablet, etc) 0 0,0% 2 15,4% 4 30,8% 7 53,8% 

Redes Sociais 0 0,0% 2 15,4% 3 23,1% 8 61,5% 

App (aplicativos para 

celular e tablet) 0 0,0% 2 15,4% 5 38,5% 6 46,2% 

Internet na Sala de Aula 0 0,0% 2 15,4% 6 46,2% 5 38,5% 

Criação de blogs e 

páginas web  3 23,1% 5 38,5% 2 15,4% 3 23,1% 

Vídeo aplicado em ensino 0 0,0% 3 23,1% 3 23,1% 7 53,8% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

46%

27%

27%
Regime presencial

Regime semipresencial

Regime à distância
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Por outro lado, os professores revelam ter alguma dificuldade (fracos conhecimentos) 

para aplicação das TDIC na sala de aula ao nível do “software educativo nos processos de 

ensino e aprendizagem” (38,5%), “lousa digital” (30,8%) e “webquest” (30,8%).  

Apesar dos professores manifestarem algum tipo de conhecimento para utilizarem as 

TDIC na sala de aula, verificamos a possibilidade de melhorar esses conhecimentos em áreas 

onde a escola possui tecnologias disponíveis (lousas digitais e dispositivos móveis) no sentido 

de introduzir inovações pedagógicas onde os alunos possam ter novos incentivos e seja possível 

aumentar o diálogo entre professor e aluno (COSTA, 2010). 

Para além dos conhecimentos em TDIC, os professores identificaram alguns obstáculos 

que se colocam à integração da tecnologia em contexto educativo. Entre os vários obstáculos 

(Tabela 17), os professores dão principal destaque à “necessidade de formação para utilização 

pedagógica da tecnologia” (53,8%), “necessidade de formação técnica para dominar a 

tecnologia” (23,1%) e “desconhecimento de boas práticas de utilização educativa da 

tecnologia” (15,4%). 

 

Tabela 17 - Obstáculos para integração da tecnologia em contexto educativo 

Tipo de obstáculo n % 

Falta de equipamentos tecnológicos. 0 0,0% 

Problemas na manutenção e reparação de 

equipamentos. 1 7,7% 

Desconhecimento de boas práticas de utilização 

educativa da tecnologia. 2 15,4% 

Ausência de recursos digitais/software educativo. 0 0,0% 

Falta de tempo para dedicar à tecnologia. 0 0,0% 

Necessidade de formação técnica para dominar a 

tecnologia. 3 23,1% 

Necessidade de formação para utilização 

pedagógica da tecnologia. 7 53,8% 

Necessidade de apoio na aula por parte de colega 

mais experiente no uso educativo da tecnologia 0 0,0% 

Total 13 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Da análise aos resultados apresentados na Tabela 17, verificamos que os principais 

obstáculos identificados pelos professores estão alinhados com o posicionamento de autores 

que chamam a atenção para as dificuldades ao nível da partilha de boas práticas (CAETANO, 

2012) e quanto aos obstáculos por desconhecimento didático (SCHUHMACHER, 2014). 

Após a apresentação dos resultados para um conjunto de variáveis que permitem 

estabelecer a relação dos professores com as TDIC, enumeramos agora os aspectos que nos 

merecerem destaque para definir a Cultura Digital dos mesmos. 
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Os professores fazem uma maior utilização das tecnologias para uso pessoal em 

detrimento do uso em contexto educativo, apresentam uma atitude positiva quanto ao papel da 

tecnologia e à relação com os recursos tecnológicos.  

Um outro elemento que ressalta da análise dos dados é o fato, de uma parte considerável 

dos professores indicar que obteve conhecimentos tecnológicos de forma autônoma. Esse 

resultado é revelador da ineficiência dos cursos de formação inicial, onde, segundo alguns 

autores (FREITAS; CARVALHO, 2017) não se preconiza uma formação inicial adequada na 

área tecnológica. Além dos problemas relacionados com as diferenças na formação inicial de 

professores no domínio das tecnologias, nem sempre essa formação se concentra na 

apresentação e promoção das potencialidades pedagógicas, mas sim na aquisição de 

conhecimentos básicos como o processador de texto (PAIVA, 2002), fato que os resultados 

apontaram como sendo o principal domínio de conhecimentos dos professores. Perante os 

resultados encontrados, há que sinalizar e reforçar o problema da formação tecnológica nos 

cursos de graduação e reconhecer a necessidade para que esse tipo de formação não ignore a 

integração das TDIC em contexto educativo (COSTA, 2008). 

Mas os resultados encontrados ao nível dos professores alertam ainda para que alguns 

problemas de formação estejam ao nível da formação continuada como mostrou a análise 

estatística sobre as áreas de formação em TDIC e o número de cursos frequentado. A formação 

continuada tem uma relação direta com os níveis de utilização educativa das TDIC (MARTINS; 

FLORES, 2015) e, nessa perspectiva, parece-nos que seria necessário que a escola encontrasse 

mecanismos de formação continuada (interna ou externa) para reforçar as competências dos 

professores a esse nível. A organização de um plano de ação no âmbito da formação de 

professores poderia derrubar uma das barreiras mais importante para a implementação completa 

das tecnologias na sala de aula (SITEAL, 2014). 

Existindo uma atitude positiva dos professores quanto ao papel das tecnologias, 

parece-nos como essencial, como forma de reforçar a Cultura Digital, o reforço de 

conhecimentos que permitam ir para além do bom domínio ao nível do office, e-mail, internet 

e datashow. Mesmo não tendo revelado o mesmo grau de domínio das ferramentas e aplicativos 

anteriores, os professores indicaram ainda um bom nível de conhecimentos ao nível das redes 

sociais, dispositivos móveis, tablets e apps mas que, segundo os resultados indiciam, utilizam 

mais a nível pessoal que em contexto educativo.  

Nesse sentido, a título de síntese, para que se haja uma maior consolidação da Cultura 

Digital dos professores, além do reforço da formação, está o fato da necessidade de ocorrer a 
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incorporação das tecnologias no currículo como recurso pedagógico para favorecer o processo 

de ensino e aprendizagem (SCHENINI, 2015). 

 

6.1.3 Ao nível dos Alunos 

 

A turma do 2º ano do Ensino Médio onde foi realizada a pesquisa era, inicialmente, 

composta por 36 alunos. No momento da aplicação do questionário, seis alunos tinham 

abandonado, quatro foram transferidos de turno e um aluno optou por não participar nas 

atividades da pesquisa. Nesse sentido, dos 25 alunos que passaram a compor a turma, todos 

responderam ao questionário, permitindo assim, obter uma taxa de retorno de 100%. 

No sentido de caracterizar a Cultura Digital dos alunos, apresentaremos resultados 

organizados pelo (1) perfil pessoal e familiar e (2) acesso e utilização das tecnologias.  

Desse modo, num primeiro momento, analisaremos o perfil pessoal e familiar dos 

alunos através das variáveis: idade, reprovação, residência e nível de escolaridade dos pais.  

Os alunos possuem idades entre 16 e 19 anos, sendo a média da idade 16,7 anos. 

Podemos verificar que, a grande maioria dos alunos, possui idade entre os 16 e 17 anos (84%) 

e 16% dos alunos têm idade igual ou superior a 18 anos (Tabela 18). 

 

Tabela 18 - Idade dos alunos 

Idade n % 

16 12 48,0% 

17 9 36,0% 

18 3 12,0% 

19 1 4,0% 

Total 25 100% 

( )=16,7; (𝜎)= 0,8 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Os alunos possuem um índice de reprovação de 24% (Tabela 19), o valor é superior à 

média de reprovação da escola64 (13%). Da análise realizada ao PPP, verificou-se que a taxa de 

reprovação em 2013 era de 8,8%. De qualquer forma, a escola definia como meta no PPP de 

2014, um índice máximo de reprovação no valor de 15%.  Deste modo, verifica-se que a turma 

apresenta um índice de reprovação superior ao valor médio da escola e que a escola, em termos 

globais, possui um valor de reprovação dentro das metas estabelecidas no seu PPP. 

                                                 
64 Valor apresentado no relatório interno da escola apresentado na Semana Pedagógica realizada em 

fevereiro de 2019. 
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Tabela 19 - Índice de reprovação 

Repetência n % 

Sim 6 24% 

Não 19 76% 

Total 25 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Na sua grande maioria, os alunos residem no meio rural (72%). Este elemento ajuda a 

conhecer o meio onde os alunos vivem diariamente e permite entender os ambientes onde fazem 

uso das tecnologias e o local de onde acessam à internet. 

 

Tabela 20 - Local de habitação dos alunos 

Residência n % 

Meio Rural 18 72,0% 

Meio Urbano 7 28,0% 

Total 25 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

No que se refere ao nível de escolaridade dos pais dos alunos, podemos verificar que, 

no caso das mães o nível de escolaridade que apresenta uma frequência superior é o ensino 

fundamental incompleto (64%) e, no caso dos pais, é igualmente, o ensino fundamental 

incompleto mas com uma frequência um pouco inferior (56%).  

 

Tabela 21 - Nível de escolaridade dos pais 

 Mãe Pai 

Nível de escolaridade n % n % 

Não alfabetizada 2 8,0% 4 16,0% 

Ensino fundamental incompleto 16 64,0% 14 56,0% 

Ensino fundamental completo 1 4,0% 1 4,0% 

Ensino médio incompleto 3 12,0% 2 8,0% 

Ensino médio completo 3 12,0% 3 12,0% 

Ensino superior 0 0,0% 0 0,0% 

Desconheço     1 4,0% 

Total 25 100% 25 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Da interpretação dos resultados estatísticos, verificamos, de forma geral, um baixo nível 

de escolaridade dos pais. Se analisarmos, a variável pelo limite inferior, percebemos que 72% 

das mães têm um nível de escolaridade entre “não alfabetizada” e “ensino fundamental 

incompleto” e, no caso dos pais, esse valor é também de 72%. Já uma análise pelo limite 

superior da variável, permite verificar que apenas 12% dos pais e das mães possuem o ensino 
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médio completo. Não estando a variável “habilitação dos pais” incluída como elemento de 

análise nos objetivos da pesquisa, ela apenas ajuda a compreender o nosso estudo de caso 

através de descrição holística (ÁLVAREZ, 2011) e pormenorizada (COUTINHO; CHAVES, 

2002) do contexto. 

Passamos agora a um segundo momento onde apresentamos resultados ao nível de 

acesso e utilização das tecnologias. Para esse fim, analisaremos as seguintes variáveis: 

equipamentos tecnológicos disponíveis em casa, finalidade de uso dos equipamentos e 

acessibilidade à internet. 

Ao serem questionados sobre os equipamentos tecnológicos disponíveis em casa 

(Tabela 22), os alunos indicaram que, os mais frequentes, são o celular (100%), o notebook 

(48%) e o vídeo game (36%). Os valores encontrados são superiores aos definidos por  estudos 

internacionais que indicam que, em média, 89% da população brasileira tem celular e 62% tem 

smartphone  (WE ARE SOCIAL, 2017).  

 

Tabela 22 - Equipamentos tecnológicos na casa dos alunos 

 Sim Não 

Tipos de equipamento n % n % 

Computador de mesa 6 24,0% 19 76,0% 

Notebook 12 48,0% 13 52,0% 

Tablet 4 16,0% 21 84,0% 

Celular 25 100% 0 0,0% 

Impressora 2 8,0% 23 92,0% 

Vídeo Game 9 36,0% 16 64,0% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Gostaríamos de destacar que equipamentos como o computador de mesa e a impressora 

não estão acessíveis nas casas da maioria dos alunos. Percebemos assim que a dimensão da 

tecnologia móvel (celulares e notebooks) é a que mais marca presença nos ambientes familiares.  

Quanto às finalidades de utilização dos equipamentos tecnológicos (Tabela 23) que os 

jovens possuem em casa, indicam que 40,4% é para “atividades de comunicação”, 30.8% para 

“estudo” e 25% para “lazer”. 

 

Tabela 23 - Finalidades de utilização das tecnologias 

Finalidades de utilização n % 

Estudo 16 30,8% 

Comunicação 21 40,4% 

Trabalho 2 3,8% 

Diversão/Lazer 13 25,0% 

Total 52 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 
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A principal finalidade de utilização dos equipamentos tecnológicos, nomeadamente os 

celulares, está ao nível do que alguns estudos indicam para a população brasileira, no caso, em 

média 57% da população, usa para envio de mensagens (WE ARE SOCIAL, 2017).  

No que se refere ao acesso à internet (Tabela 24), os alunos indicaram ter acesso em 

casa (39,5%), casa de amigos e familiares (32,6%) e espaços públicos (16,3%). Destacamos 

que apenas 11,6% dos alunos indicam acessar à internet na escola. Esse número reduzido pode 

estar associado ao fato da escola proibir o uso de celular65, com exceção, nas atividades 

orientadas pelo professor.  

 

Tabela 24 - Locais de acesso à internet 

Acesso à internet n % 

Em casa 17 39,5% 

Em casa de amigos ou familiares 14 32,6% 

Na escola 5 11,6% 

Em espaços públicos 7 16,3% 

Total 43 100% 

Fonte: a autora (2019) 

 

A situação de proibição do uso de celular em sala de aula é discutida por vários 

pesquisadores (JÚNIOR, 2017; MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2013; NAGUMO, 2014), 

que alertam para a necessidade de mudança de paradigma no sentido de permitir a utilização 

desses dispositivos em contexto educativo, usufruindo desse modo de um conjunto de 

potencialidades que os mesmos proporcionam. 

No que se refere à modalidade de acesso à internet, 40% dos alunos indicam ter acesso 

através de dados móveis. Estes valores revelam o fato de um número considerável dos alunos 

terem a possibilidade de permanecerem conectados à internet de forma continuada. 

 

Tabela 25 - Acesso à internet por dados móveis 

Internet por dados móveis n % 

Sim 10 40,0% 

Não 15 60,0% 

Total 25 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Quanto à frequência de utilização da internet (Tabela 26), verifica-se que 40% dos 

alunos acessam entre duas a cinco horas por dia e 28% acessam durante seis a quinze horas por 

dia.  

                                                 
65 De acordo com Normas da Escola para o ano 2018. 
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Tabela 26 - Frequência de utilização da internet 

Frequência de utilização da internet n % 

Não uso internet 0 0,0% 

Até 1 hora por dia. 4 16,0% 

Entre 2 horas a 5 horas por dia. 10 40,0% 

Entre 6 horas a 15 horas por dia. 7 28,0% 

Mais de 15 horas por dia. 4 16,0% 

Total 25 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Os resultados da frequência de utilização da internet, em número de horas por dia, 

permitem verificar que 44% dos alunos fazem uma utilização superior a 6 horas. Considerando 

que os alunos frequentam no turno vespertino 4h30m de aulas por dia, podemos inferir que o 

tempo que estão conectados à internet é superior ao número de horas em sala de aula. Este 

número de horas está superior ao perfil dos usuários brasileiros que, em média, têm um acesso 

à internet, via celular, na ordem de 3h56m por dia (WE ARE SOCIAL, 2017).  

Conhecido o significativo número de horas que os alunos dedicam na utilização da 

internet, importa agora conhecer os serviços que acessam com mais frequência (Gráfico 4). Os 

serviços que os alunos utilizam com mais frequência são: WhatsApp (n=16; 64%), Youtube 

(n=5; 20%) e Snaptube (n=2; 8%). 

 

Gráfico 4 - Serviços mais utilizados na internet 

 
Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Dado que o item do questionário apenas permitia a escolha de um serviço como o mais 

utilizado, nenhum aluno indicou, por exemplo, serviços como sites de busca, apps de 

aprendizagem, e-mail e blogs. Este resultado traduz uma realidade semelhante a um estudo (WE 
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ARE SOCIAL, 2017) referente às atividades que os brasileiros realizam com os celulares, onde 

foi identificado que uma das atividades mais frequentes era o envio de mensagens (57%). 

Seguindo a mesma linha dos resultados da questão anterior, quando questionados quanto 

ao principal objetivo de acesso à internet, os alunos indicaram, de forma destacada, a opção 

“conversar” (n=10; 40%).  

 

Gráfico 5 - Principal objetivo de acesso à internet 

 
Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

 

Apesar da principal preferência dos alunos, igualmente se destaca o fato de 24% (n=6) 

indicarem que acessam à internet para “procurar informação para estudar”. Este resultado lança 

uma possível tendência que os dispositivos móveis com acesso à internet podem assumir nas 

atividades de estudo dos alunos. Para subscrever essa tendência, podemos consultar os 

resultados apresentados na Tabela 27 referentes aos recursos utilizados pelos alunos para 

estudar. O principal recurso utilizado pelos alunos para as atividades de estudo é a “internet” 

(50%). Curiosamente, o livro didático ocupa segunda posição, mas com quase metade do valor 

encontrado para a “internet”. 
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Tabela 27 - Recursos utilizados para estudo 

Tipo de recurso n % 

Livro didático 13 24,1% 

Internet 27 50,0% 

Enciclopédia On-Line 1 1,9% 

Carderno 11 20,4% 

Aplicativos móveis 2 3,7% 

Total 54 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

  

Este elemento cruzado com o fato, já visto anteriormente, que todos os alunos têm 

acesso a celular, confirma que os alunos recorrem a esse dispositivo para estudar. Esta 

constatação é subscrita por outros trabalhos de pesquisa realizados por Moura (2010),  Alves 

(2015) e Churchill e Churchill (2008). 

Verificada a importância do celular e da internet para as atividades de estudo, 

analisemos de seguida o tempo de utilização dos dispositivos móveis (celular ou tablet) para o 

desenvolvimento de tarefas escolares (Tabela 28). 

 

Tabela 28 - Tempo de utilização dos dispositivos móveis para tarefas escolares 

Tempo que usa o celular e tablet para tarefas escolares n % 

Menos de 1 hora por semana. 3 12,0% 

De 1 a 4 horas por semana. 13 52,0% 

De 5 a 10 horas por semana. 8 32,0% 

Mais de 10 horas por semana. 1 4,0% 

Total 25 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Um número significativo de alunos (52%) utiliza os dispositivos móveis, entre 1 a 4 

horas por semana, para a realização das tarefas escolares e 32% utilizam durante 5 a 10 horas 

semanais. A taxa de utilização dos dispositivos móveis para tarefas escolas contraria os valores 

encontrado num relatório da Fundação Telefônica Vivo (VIVO, 2016), onde 41% dos jovens 

entrevistados, afirmou jamais utilizar a internet para realizar estudos e trabalhos para a escola. 

Deste modo, verificamos uma atitude positiva dos alunos no que concerne à utilização da 

internet no apoio ao estudo. 

Analisados vários resultados quanto à utilização das tecnologias por parte dos alunos, 

passamos a sistematizar o que caracteriza a sua Cultura Digital. Ao contrário da tendência 

encontrada nos professores, os alunos têm uma utilização frequente da tecnologia, tanto para 

uso pessoal como para atividades escolares.  

Dos resultados encontrados, verificamos que os alunos, têm fácil acesso a celular e que 

usam de forma frequente para atividades de comunicação (whtasapp) e recorrem igualmente à 
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internet para algumas atividades de estudo em casa. Sendo que o celular é utilizado pelos alunos 

para atividades que exigem acesso à internet, verificamos que, a sua utilização diária, em muitos 

casos, ascende a mais de seis horas. Entre os perfis de utilização, destacamos o fato do celular 

não ter uma utilização para atividades como ligação telefônica mas, na sua grande maioria, para 

uso das redes sociais. Um outro fato curioso, está na liderança que o celular assume como 

recurso de apoio ao estudo, ultrapassando o livro didático. Destacamos ainda que, mesmo sendo 

a maioria dos alunos de meio rural, isso não cria dificuldades no acesso à internet revelando a 

garantia de cobertura por parte dos fornecedores desses serviços.  

Dada a relação frequente dos alunos com as tecnologias, particularmente as tecnologias 

móveis, percebemos o potencial interesse que existe por parte dos mesmos para a sua utilização 

em atividades escolares o que faz equacionar eventuais práticas inovadoras de aprendizagem 

no ambiente escolar, caso fossem mais utilizados. Por todos estes elementos, encontramos nos 

alunos pesquisados vários sinais que os categorizam como jovens da “Geração Net” 

(OBLINGER), “Geração polegar” (RHEINGOLD) ou “Geração Screenagers” (Alves, 2005). 

 

6.2 FUNÇÕES DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO 

 

Na tentativa de encontrar indicações quanto às funções das tecnologias digitais no 

ensino, num primeiro momento, procedemos a uma análise de conteúdo através dos contributos 

teóricos apresentados ao longo da revisão bibliográfica66 (Apêndice 14). Nesse sentido, 

inicialmente, efetuamos uma leitura flutuante como forma de identificar as mensagens contidas 

nos textos (FRANCO, 2007; MINAYO, 2002).  

Em resultado desse processo, organizamos as unidades de análise encontradas em cinco 

categorias: a) modelos de aprendizagem; b) mediação pedagógica; c) inovação; d) motivação e 

e) competências e atitudes. Após a definição de categorias “à posteriori” (CAETANO, 2016), 

procedemos à sistematização das unidades de análises, na sua grande maioria, encontradas por 

critérios semânticos (BARDIN, 2008). 

 

Tabela 29 - Categorias de análise referentes à função das tecnologias no ensino 

Categorias n % Autores 

A. Modelos de aprendizagem 10 37,0% Pons (2001); Caetano (2012); Rolando, Luz e Salvador, 

(2015); Costa (2010); Moran (2018); Unesco (2009). 

B. Mediação pedagógica 2 7,4% Costa (2012); Nascimento (2016). 

C. Inovação 5 18,5% Costa (2010); Seegger (2012); Unesco (2004); Caetano 

(2015). 

                                                 
66 Capítulo 2 e Capítulo 3 da revisão bibliográfica. 
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Categorias n % Autores 

D. Motivação 2 7,4% Jordão (2009); Unesco (2004). 

E. Competências e atitudes 8 29,6% Costa (2010); Kenski (2012); Pons (2001); Silva, David 

e Mantovani (2015); Gomes (2010); Prensky (2010); 

Luz e Salvador, (2015) 

 27 100%  

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Da análise de conteúdo realizada às referências e reflexões apresentadas pelos autores 

identificados na tabela acima, podemos destacar o fato de 37% das unidades de análise se 

referirem à função que a tecnologia apresenta para o desenvolvimento de “Modelos de 

aprendizagem”. Os autores, ao refletirem sobre a tecnologia nos contextos educativos, apontam 

que a mesma pode assumir uma função promotora de novos “comportamentos e atitudes” 

(29,6%). Para além disso, as referências encontradas assinalam a tecnologia como tendo a 

função de possibilitar a “Inovação” (18%) em vários processos. 

Dentro da categoria “Modelos de aprendizagem”, destacamos algumas unidades de 

análise que foram identificadas: 

promovido novos ambientes e modelos de aprendizagem (linha 11, Apêndice 

14); 

pode criar contextos de aprendizagem significativa e inovadora (linha 15, 

Apêndice 14); 

ampliam as possibilidades de pesquisa, autoria, comunicação e 

compartilhamento em rede, publicação, multiplicação de espaços e tempos 

(linhas 23-24, Apêndice 14; 

possibilitam ao aluno uma aprendizagem significativa (linha 27, Apêndice 14. 

Da análise às referências indicadas, destaca-se o fato da tecnologia ser apontada como 

elemento que permite a criação de novos modelos de aprendizagem, possibilitando aos alunos 

a aquisição de experiências e conhecimentos em novos ambientes (ROLANDO; LUZ; 

SALVADOR, 2015) de diferentes formatos sendo possível a construção de aprendizagens 

significativas (COSTA, 2010). 

Na categoria “Mediação pedagógica”, destacamos algumas unidades de análise que 

foram identificadas: 

novos horizontes da pedagogia e será obtida com nova ressignificação do 

currículo por uma interação dialógica” (linhas 18-19, Apêndice 14); 

permite diversas possibilidades para dinamizar a prática pedagógica, 

proporcionando novos processos de construção do conhecimento para a 

compreensão do mundo (linhas 20-22, Apêndice 14). 

Nas unidades de análise referidas, onde a função da tecnologia está associada à 

“Mediação pedagógica” observamos a possibilidade desses recursos proporcionarem novos 
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horizontes para a pedagogia aproximando o currículo da novas realidades vivenciadas e 

contribuindo para a sua ressignificação (COSTA et al., 2012). Além disso, a tecnologia lança 

novos desafios à prática pedagógica que contribuirá para novas formas de obtenção de 

conhecimento (NASCIMENTO, 2016). 

Quanto à categoria “Inovação”, a título de exemplo, enumeramos as seguintes unidades 

de análise: 

proporcionando aos alunos uma imersão num ambiente mais rico, estimulante 

e eficaz (linhas 16, Apêndice 14); 

a tecnologia reúne condições para ser uma alavanca de grandes inovações 

pedagógicas que contribuam para a construção de um conhecimento 

individual e coletivo (linhas 25-26, Apêndice 14). 

As unidades de análise atribuídas à categoria “Inovação” apontam para a função da 

tecnologia na promoção de ambientes diferenciados para a aprendizagem (COSTA, 2010) que 

será realizada através de inovações pedagógicas pautadas por novas formas de obtenção de 

conhecimento (SEEGGER; CANES; GARCIA, 2012). 

No que diz respeito à categoria “Motivação”, apresentamos as unidades de análise 

identificadas na revisão bibliográfica: 

motivar os alunos a participarem ativamente na sala de aula (linhas 17, 

Apêndice 14); 

assumir o papel de guiar o aluno, motivando-o e incutindo o sentido da 

investigação (linhas 31-32, Apêndice 14). 

Verificamos que algumas unidades de análise apontam para o fato da tecnologia assumir 

uma função motivadora face à aprendizagem na sala de aula (JORDÃO, 2009), obtida através 

de mudanças nas práticas de ensino onde o professor promova ações que aumentam os níveis 

motivacionais dos alunos (UNESCO, 2004). 

Quanto à última categoria “Competências e atitudes”, selecionamos, como exemplo, as 

seguintes unidades de análise:  

novos paradigmas quanto aos comportamentos de alunos e professores (linhas 

12, Apêndice 14); 

criatividade e a tomada de decisão (linhas 13, Apêndice 14); 

tecnologia tem transformado o perfil dos novos alunos (linhas 14, Apêndice 

14). 

Interpretando algumas unidades de análise, encontramos a tecnologia  com a função de 

promover novas “competências e atitudes” em professores e alunos onde se destacam a 

criatividade e a tomada de decisão (GOMES et al., 2010). Além disso, a tecnologia, pelas suas 
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características, tem transformado o perfil dos alunos (PRENSKY, 2010) o que lança o desafio 

para a adoção de novas práticas pedagógicas que possam ser condizentes com esses perfis. 

Tendo realizado a análise de resultados ao nível da revisão bibliográfica, podemos 

considerar que as tecnologias em contexto educativo têm como função assegurar práticas de 

ensino inovadoras que sejam capazes de motivar os alunos para a aquisição de experiências, 

conhecimentos e competências realizados através de novos modelos de aprendizagem. 

Um dos itens do questionário dirigido aos professores, visava conhecer as vantagens 

percebidas quanto ao uso das tecnologias digitais no ensino. Após o tratamento estatístico das 

respostas coletadas, verifica-se que, na opinião dos professores, a principal vantagem do uso 

das TDIC no ensino é a “autonomia na aprendizagem” (n=6; 46%), seguindo-se o fato de 

“favorecer a inovação” (n=4; 31%) e “motivar os alunos” (n=3; 23%). 

 

Gráfico 6 - Vantagens da tecnologia no ensino 

 
Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

O fato dos professores reconhecerem que a tecnologia assume a função de promover a 

autonomia dos alunos na aprendizagem é reconhecida de igual modo por pesquisas que chamam 

a atenção para a mudança das práticas pedagógicas no sentido de estarem orientadas para 

modelos de ensino centrados no aluno e visando o desenvolvimento de iniciativas que permitam 

uma aprendizagem que respeite o ritmo de cada aluno e, sobretudo, que possam aprender de 

forma autônoma (VIVO, 2016). As tecnologias digitais de informação e comunicação têm a 

capacidade de criar condições para que os alunos realizem os seus estudos em contextos fora 

da sala de aula de modo autônomo e, ao chegarem na sala de aula, já possuam um vasto leque 

de informações (VALENTE, 2015). 

Igualmente, a OCDE (2010) reconhece a importância da tecnologia como elemento 

promotor da inovação educacional possibilitando a produção e acesso a novos formatos de 

recursos de aprendizagem. Além disso, a tecnologia assume a função de oportunizar inovações 

pedagógicas que permitam aos professores desenvolver atividades com os alunos orientadas 

23%

46%

31% Motiva os alunos.

Autonomia na
aprendizagem
Favorece a inovação
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para a construção de conhecimentos individuais e coletivos (SEEGGER et al, 2012). A função 

das tecnologias ao serviço da inovação, identificadas pelos professores, é reconhecida como 

elemento que pode permitir a melhoria dos sistemas educativos (VINCENT-LANCRIN et al., 

2019). 

O fato dos professores reconhecerem a tecnologia como elemento motivador é 

igualmente defendida por vários autores quando se referem às TDIC como recursos que 

motivam os alunos a participarem em projetos significativos (JORDÃO, 2009) e que torna o 

processo de ensino e aprendizagem mais atrativo (MOURA, 2010). A função da tecnologia 

como fator motivador para a aprendizagem deve ser considerada como relevante para a 

mudança de práticas pedagógicas (KENSKI, 2012; MORAN, 2018). 

Numa das questões abertas do questionário dirigido aos professores foi solicitado que 

indicassem o que seria “necessário para melhorar a integração da tecnologia no ensino e 

aprendizagem”. Os professores indicaram 16 sugestões de melhoria que organizamos em 5 

áreas: equipamentos tecnológicos, formação, infraestruturas e internet, interesse dos 

professores. Da análise estatística às respostas coletadas (n=16), verificamos que 56,3% das 

sugestões se referem à realização de mais e melhor formação na área das TDIC e 18,8% à 

necessidade de haver maior interesse por parte dos professores. 

 

Tabela 30 - Melhorias para implementar a tecnologia no ensino 

Indicações de melhoria n % 

Equipamento tecnológicos 2 12,5% 

Formação 9 56,3% 

Infraestruturas e Internet 2 12,5% 

Interesse do professor 3 18,8% 

Total 16 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

A identificação da formação como elemento fundamental para melhorar a 

implementação da tecnologia no ensino é reconhecida por autores como Caetano (2012) e 

Teixeira (2014) que apontam para a necessidade de realizar formação inicial e continuada que 

garanta o desenvolvimento de competências para a utilização didática da tecnologia. Quanto ao 

fato dos professores apresentarem como segunda sugestão de melhoria, o aumento de interesse 

dos professores, essa é uma das sugestões enumeradas por Kenski (2012) onde destaca o desafio 

da introdução das tecnologias em contexto educativo dever ser assumido por toda a comunidade 

educativa e, em especial, pelos professores. 
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A título de síntese, podemos considerar, pela análise dos resultados apresentados, que 

as tecnologias digitais assumem como principais funções a promoção de novos modelos de 

aprendizagem, a inovação, a motivação e o desenvolvimento de novas competências como a 

criatividade, o sentido crítico e a resolução de problemas. Dos resultados encontramos, 

identifica-se como necessário, para realizar a integração das TDIC, (a) o reforço da formação 

de professores, (b) a criação de condições que aumente o interesse de alguns professores para 

incorporar os recursos tecnológicos nas suas práticas pedagógicas, (c) a maior oferta de 

equipamentos tecnológicos e (e) a melhoria de acesso à internet e outras infraestruturas 

tecnológicas. 

 

6.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM TECNOLOGIA EDUCATIVA 

 

Um dos objetivos do nosso trabalho consiste na identificação de modelos de formação 

de professores para a utilização da tecnologia. Visando encontrar alguns dados que possam 

contribuir para conhecer como acontece o processo de formação de professores na área da 

tecnologia educativa, realizamos, num primeiro momento, uma análise bibliográfica em relação 

aos autores utilizados na revisão da literatura realizada nos capítulos 2, 3 e 4. Esse processo 

seguiu as seguintes etapas: (1) realização de leitura flutuante para conhecer elementos que 

fossem relevantes e associados ao nosso objetivo específico; (2) identificação de unidades de 

análise com valor semântico relacionado com o objetivo (Apêndice 15); (3) construção de 

estrutura de categorias e subcategorias de análise elaboradas à posteriori;  (4) associação de 

cada unidade de análise às respectivas categorias de análise e (5) elaboração de tabela (Tabela 

31) com identificação da frequência absoluta e relativa das unidades de análise por categoria. 

 

Tabela 31 - Categorias e subcategorias de análise referentes à formação de professores em tecnologia educativa 

Categorias e subcategorias n % Autores 

A. Tipo de Formação   

   A1. Formação Inicial 18 25% Garcia; Fonseca e Leite, (2013); Schenini (2015); 

Vosgerau et al. (2016); Unesco (2004); Neto (2010); 

Caetano (2015); Costa (2008); Santos (2009); Teixeira 

(2014); Freitas e Carvalho (2017); Caetano (2018); 

Brasil (2006); Kenski (2013). 

   A2. Formação Continuada 6 8% Schenini (2015); Vosgerau et al. (2016); Neto (2010); 

Caetano (2015); Ramos; Arriada e Fiorentini (2009); 

Martins e Flores (2015). 

B. Âmbito da Formação   

   B1. Técnica 4 6% Ramos; Arriada e Fiorentini (2009); Caetano (2018); 

Brasil (2006); Caetano e Nascimento (2018a). 

   B2. Didática 13 18% Unesco (2004); Neto (2010); Caetano (2015); Ramos; 

Arriada e Fiorentini (2009); Prado e Almeida (2009); 
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Categorias e subcategorias n % Autores 

Costa (2008); Teixeira (2014); Caetano (2018); Brasil 

(2006); Caetano e Nascimento (2018a). 

C. Fatores de Sucesso 21 29% Garcia, Fonseca e Leite, (2013); Neto (2010); Prado e 

Almeida (2009); Santos (2009); Teixeira (2014); Freitas 

e Carvalho (2017); Caetano (2018); Brasil (2006); 

Kenski (2013); Caetano e Nascimento (2018a). 

D. Consequências 10 14% Garcia, Fonseca e Leite, (2013); Schenini (2015); 

Unesco (2004); Caetano (2015); Prado e Almeida 

(2009); Martins e Flores (2015); Kenski (2013); Unesco 

(2014b) 

Total 72 100%  

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

De acordo com os resultados encontrados, verificamos que, os autores citados ao longo 

do trabalho, no que concerne à formação de professores, colocam maior ênfase no tipo de 

formação, âmbito da formação, fatores de sucesso e consequências da formação. Entre os vários 

contributos e reflexões dos autores quanto à formação de professores em tecnologia educativa, 

25% referem-se a elementos associados à formação inicial de professores e 8% à formação 

continuada. Desse modo, o tipo de formação de professores que é ofertada, é responsável por 

33% das unidades de análise encontradas.  

Por outro lado, a preocupação dos autores está, igualmente, ao nível do âmbito da 

formação de professores (24% das referências), ou seja, se é uma formação orientada para o 

domínio técnico da tecnologia (6% das referências) ou para o domínio didático (18% das 

referências).  

Entre as várias citações consultadas, podemos encontrar referências (29%) que apontam 

para os fatores que podem contribuir para o modelo de sucesso na formação de professores em 

tecnologia educativa.  

Da análise realizada, verificou-se ainda a presença de referências que indicavam quais 

poderiam ser as consequências (14%) da qualidade da formação de professores no domínio das 

tecnologias digitais de informação e comunicação. 

A Tabela 31 reúne as categorias e subcategorias de análise, o resultado da frequência de 

cada unidade de análise com a associação por cada categoria (demonstrada no Apêndice 15) e 

a identificação dos autores por categoria.  

No sentido de apresentar alguns exemplos dos resultados encontrados em cada categoria 

e subcategoria, apresentamos alguns casos ilustrativos. 

Quanto à categoria “Tipo de formação”, analisada pelas subcategorias “Formação 

inicial” e “Formação continuada”, deixamos alguns exemplos: 

  



177 

Subcategoria “Formação inicial” 

torna-se essencial equacionar os cursos de formação de professores (Apêndice 

15, linhas 4-5); 

mudança de paradigma do ensino e aprendizagem e, através da frequência de 

programas de formação inicial de professores (Apêndice 15, linhas 19-21); 

a formação inicial de professores que não acompanhar as mudanças expostas 

pela entrada das TDIC nos processos formativos estará em descompasso com 

a realidade contemporânea (Apêndice 15, linhas 76-78); 

que a formação inicial de professores deve contemplar a formação crítica e 

criativa para a utilização das tecnologias (Apêndice 15, linhas 79-80); 

os cursos de formação inicial de professores apresentam alguma 

desarticulação entre os domínios teóricos e metodológicos que conduzem a 

uma formação sem a necessária visão e domínio de conhecimentos e práticas 

que a educação atual exige (Apêndice 15, linhas 115-118). 

As unidades de análise selecionadas destacam a importância de equacionar o modelo de 

formação inicial de professores e anunciam que a sua mudança pode contribuir para um novo 

paradigma nos processos de ensino e aprendizagem. Outro elemento que nos parece relevante, 

é a chamada de atenção para alguma desarticulação entre os cursos de formação inicial de 

professores e os desafios que as TDIC colocam aos processos de ensino. Por fim, as referências 

encontradas levantam alguns problemas quanto à relação entre a formação teórica e prática para 

utilização da tecnologia em contexto educativo. 

Subcategoria “Formação continuada” 

o uso pedagógico das tecnologias esteja ligado aos conteúdos específicos das 

disciplinas e (3) se realize formação inicial e continuada dos professores 

(Apêndice 15, linhas 9-11); 

o ProInfo, numa das suas componentes previstas no Decreto nº 6.300 de 12 de 

dezembro de 2007, destacava a formação continuada de professores e outros 

agentes para o uso pedagógico das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(Apêndice 15, linhas 39-41); 

a existência de uma relação direta entre o processo de formação continuada 

dos professores e o nível de utilização das TDIC (Apêndice 15, linhas 58-60). 

A formação continuada assume um papel importante como modelo de formação de 

professores na área da tecnologia educativa. A comprovar esse aspecto estão as unidades de 

análise que se referem ao fato da formação continua contribuir de forma significativa para a 

integração da tecnologia em ambientes educativos. Uma das referências enuncia, inclusive, o 

fato da formação continuada ter feito parte de programas nacionais para a inclusão digital na 

educação. A relevância da formação continuada é ainda destaca quanto à sua influência para o 

nível de utilização das TDIC por parte dos professores.  
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Quanto à categoria “Âmbito da formação”, analisada com recurso às subcategorias 

“Técnica” e “Didática”, destacamos as seguintes unidades de análise: 

Subcategoria “Técnica” 

Este programa de formação foi estruturado nos seguintes cursos de formação: 

Introdução à Educação Digital (Apêndice 15, linhas 43-44); 

reforçar a formação técnica no domínio de tecnologias [B1] (nomeadamente 

as tecnologias móveis) (Apêndice 15, linhas 94-95); 

Umas das unidades de análise refere-se ao programa ProInfo que contemplou como um 

dos cursos iniciais do seu projeto de formação capacitar os professores para o domínio técnico 

da tecnologia. A necessidade dos professores terem um determinado nível de competências 

técnicas é também indicada noutra unidade de análise. O domínio técnico da tecnologia, 

torna-se indispensável para que se apresente como uma base que permita os professores 

sentirem confiança e avancem para novos desafios de integração das tecnologias nas suas 

práticas. 

Subcategoria “Didática” 

programas de formação inicial de professores, deve concentrar-se menos em 

competências básicas de alfabetização e mais na utilização das tecnologias no 

ensino (Apêndice 15, linhas 20-22); 

as instituições de ensino superior reforcem a formação no seu potencial 

pedagógico (Apêndice 15, linhas 64-65); 

a formação inicial de professores deve contemplar a formação crítica e criativa 

para a utilização das tecnologias (Apêndice 15, linhas 79-80); 

integrar nos currículos espaços para a apresentação de conteúdos referentes à 

didática da tecnologia (Apêndice 15, linhas 95-96); 

algumas fragilidades existentes ao nível da formação inicial de professores no 

domínio da tecnologia educativa (Apêndice 15, linhas 110-111). 

O fato de quase 20% das unidades de análise identificadas, apontarem para aspetos 

relacionados com a formação didática em tecnologia, é revelador da importância que vários 

autores lhe atribuem. A formação de professores deve estar atenta ao âmbito da formação 

didática para uso das tecnologias no sentido de capacitar os professores para o desenvolvimento 

de práticas que favoreçam o sentido crítico e criativo nos alunos. Para que isso se torne 

realidade, é necessário rever os currículos e os programas de formação de professores, no 

sentido de serem ajustados a essa necessidade. A formação em didática da tecnologia deverá 

transmitir experiências ao nível do planejamento, da avaliação e da organização de espaços 

educativos quando a aprendizagem é mediada pelas tecnologias.  
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Os “Fatores de sucesso” foi a categoria de análise onde identificamos mais unidades de 

análise (29%). Para refletir sobre as referências deixadas por vários autores, apresentamos os 

seguintes exemplos: 

é importante que se invista na formação de professores na área da tecnologia 

para que eles se consciencializem da importância das tecnologias em contexto 

educativo (Apêndice 15, linhas 25-27); 

visava disponibilizar apoios teóricos, metodológicos e práticos para que os 

professores (Apêndice 15, linhas 49-50); 

a formação não potenciava a exploração de possibilidades educacionais dos 

recursos tecnológicos (Apêndice 15, linhas 70-71); 

formação inicial de professores que não acompanhar as mudanças expostas 

pela entrada das TDIC nos processos formativos estará em descompasso com 

a realidade contemporânea (Apêndice 15, linhas 76-78); 

alguns professores das disciplinas de TDIC nas instituições de ensino superior 

terem pouco domínio da área de tecnologias (Apêndice 15, linhas 83-85); 

promover o domínio de tecnologias que permitam a produção de recursos 

digitais (Apêndice 15, linhas 98-99); 

perfil dos formadores, conteúdos desajustados à sociedade tecnológica, 

desarticulação entre disciplinas na estrutura curricular, reduzida carga horária 

de formação em tecnologia e ausências de momentos de reflexão crítica 

(Apêndice 15, linhas 111-114); 

criação de momentos de encontro que promovam a colaboração entre 

professores e formações em contexto que possibilitem aos professores 

conhecerem estratégias e modelos de integração da tecnologia (Apêndice 15, 

linhas 133-136). 

Da leitura das várias unidades de análises apresentadas, podemos enumerar os seguintes 

fatores de sucesso para a formação de professores em tecnologia educativa: (1) contemplar a 

tomada de consciência quanto à importância das TDIC no campo educativo, (2) preconizar 

apoio metodológico aos professores, (3) potenciar a exploração de possibilidades educacionais 

das tecnologias, (4) acompanhar as mudanças que as TDIC colocam à educação, (5) garantir 

formadores capacitados para a transmissão de conhecimentos e práticas, (6) a organização de 

conteúdos deve estar adequada ao ambientes e desafios que a tecnologia coloca na sociedade, 

(7) os cursos de formação de formação inicial devem garantir uma articulação entre as 

disciplinas de tecnologia e as demais disciplinas da grade curricular, (8) os cursos devem ter 

uma carga horária adequada para que se consigam atingir os objetivos e produzir verdadeiras 

mudanças nas práticas pedagógicas, (9) criar momentos de colaboração de experiências entre 

os professores e (10) proporcionar situações de formação em contexto no sentido dos 

professores sentirem-se apoiados na integração da tecnologia em sala de aula.  
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Os fatores de sucesso identificados convergem para a qualidade da formação em 

tecnologia educativa e as entidades formadoras devem estar atentas às suas características no 

momento de organizarem as suas ofertas formativas. 

Por fim, quanto à categoria de análise “Consequências” identificamos várias unidades 

de análise que apontam para os resultados que podemos encontrar em função dos modelos de 

formação de professores em tecnologia educativa. Nesse sentido, enumeramos algumas 

unidades de análise: 

garanta um perfil profissional adequado aos modernos desafios (Apêndice 15, 

linha 5); 

Para que cultura digital seja reconhecida pela escola é necessário que ocorra a 

incorporação das tecnologias no currículo (Apêndice 15, linhas 7-8); 

o professor tem, através das tecnologias, um papel importante a desempenhar 

na mudança de paradigma do ensino e aprendizagem (Apêndice 15, linhas 

18-20); 

Não basta apenas integrar as tecnologias na prática pedagógica, é necessário 

ser capaz de detectar o papel que esses recursos podem desempenhar na 

melhoria do processo educativo (Apêndice 15, linhas 36-38); 

repensar o modelo de formação do novo professor de forma que esteja 

preparado para atuar com qualidade nos mais diversos contextos (Apêndice 

15, linhas 124-126). 

Consultando as unidades de análise apresentadas, podemos considerar como principais 

consequências associadas ao bom funcionamento da formação em tecnologia educativa os 

seguintes aspectos: (1) garantia de professores bem preparados e que sejam capazes de 

responder aos atuais desafios colocados pelas TDIC, (2) promoção da Cultura Digital em 

resultado dos conhecimentos e experiências obtidos durante a formação, (3) o professor 

assume-se como agente de mudança e contribui para um novo paradigma nos processos de 

ensino e aprendizagem, (4) melhoria do sucesso educativo através da boa e adequada integração 

da tecnologia em vários momentos de aprendizagem. 

Em síntese, os modelos de formação de professores revelam-se como essenciais para 

melhorar os níveis de utilização das TDIC (MARTINS; FLORES, 2015) e assumem-se com 

um grande desafio a ser superado (CAETANO, 2015). 

Para além da análise bibliográfica, realizamos uma análise documental visando 

identificar elementos que possam contribuir para identificar informações referentes aos 

modelos de formação para utilização de tecnologia educativa. Essa análise documental foi 

realizada pela consulta ao Projeto Político-Pedagógico da Escola (PPP), ao Projeto de Inovação 

Pedagógica (PiP) e ao Regimento Escolar. Dado o reduzido número de referências encontradas 
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nesses documentos que possam ser associadas ao nosso objetivo, passamos a enumerá-las de 

forma sumária, iniciando com a análise ao Político-Pedagógico:  

a) O documento apresenta como um dos objetivos específicos “colaborar na formação 

continuada dos profissionais da escola” (PPP, p.8); 

b) Reconhece que “não há na escola ações sistematizadas voltadas para a formação continuada 

dos educadores” (PPP, p.14); 

c) Destaca, no enquadramento teórico, que a “formação continuada dos profissionais é 

preponderante para o aprimoramento do trabalho na unidade escolar” (PPP. p.16); 

d) No marco operacional, traça “coletivamente algumas metas e ações cuja implementação 

busca atender necessidades relacionadas à formação continuada dos profissionais” (PPP, p.19); 

e) Apresenta como meta “até o final de 2014, melhorar a prática de formação continuada na 

escola” (PPP, p. 21); 

f) Como forma de atingir a meta anterior, estabelece as ações de “divulgar e incentivar a 

participação dos profissionais em encontros e cursos de formação” (PPP, p.21) e “propor a 

formação de grupos de estudos na escola, conforme necessidade dos professores” (PPP, p.21). 

Da leitura e análise às referências encontradas no PPP, verifica-se que a Escola 

apresenta, nos seus objetivos e nas suas metas, o compromisso de realizar e incentivar formação 

continuada aos professores, mas destaca que não existe ações sistematizadas pra realização de 

formação continuada na Escola, mesmo reconhecendo, que essa formação é preponderante para 

a qualidade do trabalho desenvolvido pelos professores. Apesar do PPP contar ainda com cinco 

anexos (A: alunos matriculados, B: equipe administrativa; C: equipe docente, D: dados do fluxo 

escolar e E: resultados do ENEM), nenhum deles contém propostas ou plano de formação.  

Da comparação entre a formalidade das propostas inscritas no PPP e as iniciativas 

concretizadas, julgamos importante que, um dos sete fatores críticos para a mudança 

pedagógica que facilite a utilização das tecnologias nas práticas educativas enumeradas pela 

UNESCO (2014b) é a liderança pedagógica. Nesse sentido, fruto da análise realizada, julgamos 

existir a necessidade da liderança da escola ser mais assertiva na concretização dos objetivos, 

metas e ações apresentadas no PPP quanto à formação de professores. 

Da análise documental realizada ao Projeto de Inovação Pedagógica (PiP), 

identificamos as seguintes referências sobre formação: 

a) No enquadramento teórico do projeto é destacado que a “formação continuada docente 

emerge como ponto crucial nesse processo, tendo em vista uma mediação didática inovadora, 

sistematizada e crítica, alicerçada em teorias que possam dar sustentação a sua prática” (PiP, 

p.6); 
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b) Define-se na metodologia do projeto que “os dois professores que participaram da formação 

do PIP se encarregarão, juntamente com a equipe gestora, da organização de reuniões para 

planejamento, orientação e auxílio aos demais professores na realização de sua prática 

pedagógica” (PiP, p.6); 

O Projeto de Inovação Pedagógica possui apenas duas referências sobre formação sendo 

que, uma delas, reconhece a importância da formação continuada para os docentes e a outra 

visa definir que dois professores prestem apoio e orientação os demais 

Da leitura às referidas referências, sentimos que existem algumas fragilidades pelo fato 

da formação continuada assumir uma tímida presença enquanto se deveriam ser efetivados 

cursos de formação que possibilitassem aos professores estar preparados para assumir os 

desafios da nova Cultura Digital (LORENZETTI; VASQUES, 2017). Esse aspecto é ainda mais 

relevante quando, ao longo da nossa pesquisa, os professores reconheceram a formação como 

principal necessidade para utilização pedagógica da tecnologia e que, essa formação, é o 

principal fator para melhorar a implementação da tecnologia no ensino. 

Analisando o documento “Regimento Escolar”, encontramos três referências que podem 

ajudar a compreender o papel da formação de professores: 

a) Entre as atribuições previstas para a Equipe Pedagógica consta a necessidade de “Possibilitar 

o intercâmbio de experiências didático-pedagógicas significativas, favorecendo a reflexão 

sobre a prática docente” (Regimento, p.8) e “Promover o aperfeiçoamento individual e coletivo 

dos educadores” (Regimento, p.8); 

b) Entre os direitos e deveres dos educadores há que “participar de reuniões ou cursos 

relacionados com as atividades que lhe são pertinentes para o seu aperfeiçoamento, 

especialização ou atualização” (Regimento, p.14). 

Da análise realizada às três únicas referências, podemos considerar que o Regimento 

Escolar encara a formação dos professores como sendo um processo com responsabilidade 

compartilhada entre a Escola e os próprios professores. De qualquer modo, o documento não 

contempla qualquer indicação específica quanto à formação para utilização da tecnologia. 

Quanto à análise dos questionários dirigidos aos professores, destacamos que, quase 

50% indica não ter frequentado qualquer curso na área da utilização das tecnologias nos últimos 

3 anos. Entre os professores que realizaram formação na área da tecnologia educativa, destacam 

como temática principal os cursos sobre utilização do “Office” e, em termos de modalidade de 

formação, apontam ter realizado os cursos, na sua maioria, em regime presencial. Estes 

resultados constam da análise anteriormente realizada na Tabelas 13, Tabela 15 e no Gráfico 3 

apresentados na Seção 6.1.2. 
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Tendo em vista toda a análise realizada, consideramos que os modelos de formação de 

professores em tecnologia educativa assumem primordial importância para melhorar o nível de 

utilização das tecnologias em contextos educativos. Nesse sentido, seja ao nível da formação 

inicial ou continuada, as propostas de formação devem contemplar especial atenção ao nível 

das modalidades em que são ofertadas, dos conteúdos apresentados, do perfil dos formadores 

que garantam experiência e domínio de temáticas e da preocupação de garantir competências 

ao nível da didática da tecnologia que potencie mudanças nas práticas pedagógicas.  

 

6.4 POTENCIAL E LIMITAÇÕES DOS APPS E DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 

De acordo com a UNESCO (2014a) a tecnologia móvel é uma ferramenta poderosa e 

com grande potencial para a educação. No sentido de conhecer a percepção dos professores 

quanto aos benefícios da aprendizagem móvel, nomeadamente pela utilização de apps e 

dispositivos móveis, iremos analisar as respostas coletadas através do questionário (Apêndice 

3). 

Numa questão onde os professores podiam indicar um ou vários benefícios do uso de 

apps e dispositivos móveis, os resultados indicaram como principais benefícios (Tabela 32): 

promover a adoção de metodologias ativas e participativas (23,3%), permitir um maior alcance 

no acesso à educação (20%), apoiar a aprendizagem fora da sala de aula (13,3%) e estimular a 

aprendizagem individual (10%). 

 

Tabela 32 - Benefícios da aprendizagem móvel na perspectiva dos professores 

Benefícios da aprendizagem móvel N % 

Permitir um maior alcance no acesso à educação. 6 20,0% 

Estimular a aprendizagem individual. 3 10,0% 

Permitir um retorno imediato da avaliação dos alunos. 1 3,3% 

Permitir a aprendizagem em qualquer hora e qualquer lugar. 2 6,7% 

Criar novas comunidades virtuais de estudantes. 2 6,7% 

Apoiar a aprendizagem fora da sala de aula. 4 13,3% 

Criar uma ponte entre a aprendizagem formal e não formal. 2 6,7% 

Auxiliar estudantes com necessidades educativas especiais. 1 3,3% 

Estimular a comunicação. 2 6,7% 

Promover a adoção de metodologias ativas e participativas. 7 23,3% 

Total 30 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Os resultados encontrados quanto aos benefícios da aprendizagem móvel, são subscritos 

por vários autores que enumeram, como vantagens pela sua utilização, a adoção de 
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metodologias ativas (KENSKI, 2013), maior alcance à educação (SILVA, 2015a), apoio à 

aprendizagem fora da sala de aula (JÚNIOR, 2017) e estímulo à aprendizagem individual 

(UNESCO, 2014a).  

Mesmo reconhecendo um conjunto de vantagens pela utilização dos apps e dos 

dispositivos móveis, os professores indicaram ainda, como principais desvantagens: a distração 

(n=6, 42,9%), a dependência (n=4, 28,6%) e a superficialidade (n=2, 14,3%) (Gráfico 7).  

 

Gráfico 7 - Desvantagens da aprendizagem móvel 

 
Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

 

O possível problema da distração provocada pela utilização dos apps e dispositivos 

móveis é  uma das preocupações apresentadas por Moura (2010) mas que, de acordo com Barros 

(2016), após algum período de utilização, os alunos deixam de usar os celulares em casos de 

distração e passam a usar para atividades escolares. Quanto à dependência, ela é reconhecida 

por Barros (2016) que, inclusive, chama a atenção para casos de nomofobia e  Júnior (2017) 

destaca o fato dos jovens, em alguns momentos, revelarem situações onde parecem sentir que 

os celulares são parte integrante dos seus corpos. No que se refere aos eventuais problemas 

relacionados com a superficialidade, Júnior (2017) alerta para o fato dos dispositivos móveis 

poderem causar uma sensação de segurança emocional e um virtual sentimento de afetividade 

entre professor e aluno. 

Quando questionados em relação aos conhecimentos que possuem sobre apps para 

aplicação em sala de aula, os professores revelaram um reduzido nível de conhecimento e 

utilização (Tabela 33). Da análise aos resultados, verificamos que, entre as três escalas 

apresentadas (Não conheço; Não conheço e não uso; Conheço e uso), a que obteve um valor 
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médio superior foi a escala “Não conheço” (66,7%). De outro modo, os professores, de forma 

mais frequente, revelam “não conhecer” uma grande parte dos apps apresentados. 

 

 

Tabela 33 - Conhecimentos de Apps para aplicação em sala de aula 

 Não conheço Conheço e não uso Conheço e uso 

Tipo de conhecimento n % n % n % 

Nearpod 5 38,5% 7 53,8% 1 7,7% 

Edpuzzle 13 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Edmodo 11 84,6% 2 15,4% 0 0,0% 

AppProvaEnem 5 38,5% 6 46,2% 2 15,4% 

Kahoot 12 92,3% 0 0,0% 1 7,7% 

Word Cloud 10 76,9% 3 23,1% 0 0,0% 

Doulingo 5 38,5% 4 30,8% 4 30,8% 

LookHistória 9 69,2% 4 30,8% 0 0,0% 

GeoAtlas 8 61,5% 5 38,5% 0 0,0% 

Média  66,7%  26,5%  6,8% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

De qualquer modo, podemos ainda encontrar valores que indicam o “conhecimento e 

uso” do app Doulingo (n=4, 30,8%), que segundo informação registrada nas notas de campo, 

refere-se a um aplicativo destinado à aprendizagem da língua inglesa, sendo utilizado por alguns 

professores da Escola.  

Apesar dos professores não fazem uso dos apps, indicaram ter conhecimento do 

“Nearpod” (n=7, 53,8%), “AppProvaEnem” (n=6, 46,2%), “GeoAtlas” (n=5, 38,5%), 

“Doulingo” (n=4, 30,8%) e “LookHistória” (n=4, 30,8%). No que concerne ao conhecimento 

do app Nearpod, salientamos que, esse resultado, muito provavelmente, deve-se ao fato de, no 

semestre anterior à aplicação do questionário, a pesquisadora ter realizado um minicurso do 

app durante a semana pedagógica.  

Dado o reconhecimento do potencial educativo dos apps em várias disciplinas (INÊS et 

al., 2015; REIS, 2017), torna-se pertinente, a promoção de boas práticas na utilização dos 

aplicativos, conforme as experiências realizadas por Calvo (2016) onde identificou casos de 

sucesso em várias escolas.  

Numa das questões abertas do questionário aos professores, era questionado que, caso 

já tivessem usado algum app em contexto educativo, indicassem os impactos que tiveram no 

processo de aprendizagem. Os professores apresentaram alguns impactos ao nível da 

aprendizagem significativa, concentração dos alunos, interação entre professor e aluno, 

melhoria da aprendizagem e aumento da motivação.  
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Tabela 34 - Impactos dos Apps no processo de aprendizagem 

Impactos n % 

Aprendizagem significativa 1 11,1% 

Concentração 3 33,3% 

Interação 1 11,1% 

Melhoria da aprendizagem 2 22,2% 

Motivação 2 22,2% 

Total 9 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Entre os nove relatos de impactos positivos dos apps no processo de aprendizagem, os 

professores deram particular destaque à concentração (33%), melhoria da aprendizagem 

(22,2%) e motivação (22,2%). Os impactos partilhados pelos professores, fruto de algumas 

experiências de utilização com os seus alunos, vão ao encontro do que alguns autores (FILHO 

et al., 2018; ROMIO; PAIVA, 2017; SANTAELLA, 2013) destacam sobre a relação existente 

entre a utilização de apps e algumas vantagens para o processo de aprendizagem.  

Os apps têm um papel relevante ao nível da concentração dos alunos (ROMIO; PAIVA, 

2017), assumindo-se como recursos que proporcionam novas formas de aprendizagem 

(SANTAELLA, 2013) e que motivam os alunos no processo de construção do conhecimento 

(FILHO et al., 2018). 

Na tentativa de conhecer algumas disciplinas onde os dispositivos móveis estivessem 

sendo utilizados na escola, foi inserida uma questão no questionário dos alunos visando alcançar 

esse objetivo. Dos resultados apresentados no Gráfico 8, destacamos o fato, dos alunos 

apresentarem a disciplina de Matemática como a que tem maior frequência de utilização de 

dispositivos móveis (42,9%), seguindo-se a disciplina de História (22,4%) e a disciplina de 

Química (12,2%). 

 

Gráfico 8 - Disciplinas com utilização dos dispositivos móveis 

 
Fonte: a pesquisadora (2019) 
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As três disciplinas mais indicadas pelos alunos que utilizam os dispositivos móveis, são 

também reconhecidas entre um conjunto de trabalhos de pesquisa na área da Matemática 

(ABUSHAMMALA, 2018; HIGA, 2017), da História (INÊS et al., 2015; NASCIMENTO, 

2016) e da Química (INÊS et al., 2015; UNESCO, 2014b). O fato dos alunos indicarem a 

existência de algumas disciplinas que fazem uso dos dispositivos móveis, aponta que há, por 

parte de vários professores, o reconhecimento do seu potencial educativo (INÊS et al., 2015; 

REIS, 2017) e  que podem ter um papel importante como ferramenta auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem” (JUNIOR, 2017). 

Identificadas as disciplinas que faziam alguma utilização de dispositivos móveis na sala 

de aula, questionamos os alunos quanto ao tipo de atividades que eram realizadas com apoio 

desses meios tecnológicos (Tabela 35). A identificação das atividades foi coletada através de 

resposta aberta e organizadas em cinco categorias: atividades na área da Matemática, na área 

da Química, na área de Língua Estrangeira e na área de História. 

Das vinte e sete referências apresentadas pelos alunos, 24,1% referem-se a atividades 

no realizadas no âmbito da disciplina de Matemática, 9,3% em atividades no âmbito da 

disciplina de História, 9,3% na disciplina de Química e 7,4% na disciplina de Língua 

Estrangeira. 

 

Tabela 35 - Tipos de atividades realizadas com dispositivos móveis 

Tipo de atividades n % 

Atividades na Área da Matemática 13 24,1% 

Atividades na Área da Química 5 9,3% 

Atividades na Área de Língua Estrangeira 4 7,4 

Atividades na Área de História 5 9,3% 

Total 27 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

 

Ao analisar com detalhe as descrições dos alunos, encontramos, para o caso de 

atividades que utilizaram os dispositivos móveis na disciplina de Matemática, indicações como: 

“treinar raciocínio”, “resolver problemas” e “aprender a tabuada”.  

Quanto às atividades realizadas com os dispositivos móveis na disciplina de Química, 

foram apresentas as seguintes indicações: “estudar sobre a tabela periódica” e “realizar jogos 

sobre a tabela periódica”.  

Por outro lado, nas atividades associadas à disciplina de História, os alunos fizeram 

referências como: “utilização do nearpod”, “atividades divertidas”, “responder a questionários” 

e “estudar por aplicativos”. 
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No caso de atividades na área de Língua Estrangeira, os alunos fizerem referências a 

aspetos como: “realizar jogos”, “utilização do aplicativo Doulingo” e “pesquisa sobre 

linguagem”. 

Das experiências referenciadas pelos alunos, identificamos uma tendência para o fato 

dos professores procurarem “aumentar o interesse dos alunos para aprendizagem e melhorar as 

práticas pedagógicas” (JUNIOR, 2017, p. 1600). 

Dado o fato de ser reconhecido o efeito motivador dos apps e dispositivos móveis 

(MOURA, 2010; SILVA, 2015a), questionamos os alunos se achariam importante inserir os 

esses recursos em contexto educativo e quais os motivos. Os dados foram coletados através de 

questão aberta e os resultados organizados em cinco categorias: Concentração, Inovação, 

Interatividade, Melhoria da aprendizagem e Motivação (Tabela 36). Os alunos apresentaram 

trinta e quatro motivos67 (M1 a M34) para inserir os dispositivos móveis nas atividades de sala 

de aula.  

De acordo com a opinião dos alunos, as duas principais categorias de motivos são 

“melhoria da aprendizagem” (52,9%) e “inovação” (26,5%). 

 

Tabela 36 - Motivos para inserir dispositivos móveis na sala de aula 

Categorias n % 

Concentração  3 8,8% 

Inovação 9 26,5% 

Interatividade 1 2,9% 

Melhoria da aprendizagem 18 52,9% 

Motivação 3 8,8% 

Total 34 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Entre os motivos apresentados e que indicam que os dispositivos móveis contribuem 

para a melhoria das aprendizagens, destacamos, a título de exemplo, as seguintes referências: 

“aprendemos mais rapidamente” (M5), “ótimo recurso direcionado a melhorar a nossa 

aprendizagem” (M6), “fundamental no momento que tivermos dúvidas” (M8), “nos ajuda a  

aprofundar nos estudos” (M14) e “avançar na aprendizagem e esse será o futuro nas salas de 

aula” (M22). As justificativas apresentadas pelos alunos ao nível da melhoria da aprendizagem, 

correspondem à visão de autores como Santaella (2013) e Carvalho (2015) que reconhecem o 

contributo dos dispositivos móveis como novas formas de aprendizagem mais livre e 

espontânea. 

                                                 
67 Motivos numerados de forma sequencial de M1 a M34 (arquivo da pesquisadora). 
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No que concerne ao segundo motivo mais indicado pelos alunos - “inovação”, 

apresentamos alguns exemplos que ilustram os testemunhos dos alunos: “usando livro é muito 

chato, usando o celular fica muito mais prático e versátil” (M2), “uma forma de trazer o celular 

para sala como um instrumento de ensino” (M17) e “nos tira das rotinas” (M24). Os exemplos 

apresentados pelos alunos apontam para inovação ao nível das práticas pedagógicas, das 

metodologias e do tipo de recursos utilizados. Essas referências encontram-se suportadas nos 

estudos de Calvo (2016) sobre inovação e modelos de aprendizagem e no relatório da OCDE 

(2010) que enumera a utilização de recursos digitais como umas das fontes de inovação 

educacional.  

Por fim, quisemos conhecer a opinião dos alunos quanto às sugestões que indicariam 

para uma maior utilização dos apps e dispositivos móveis na sala de aula. Através de respostas 

abertas apresentadas na última questão do questionário, apresentaram vinte e oito sugestões68 

(S1 a S28) que organizamos em cinco categorias: (1) diversidade de tecnologias, (2) dinâmica 

de jogos, (3) tecnologias nas práticas pedagógicas, (4) tecnologias e pesquisa e (5) uso de apps 

(Tabela 35). 

 

Tabela 37 - Sugestões para uma maior utilização de Apps e dispositivos móveis 

Sugestões  n % 

Diversidade de tecnologias 4 14,3% 

Dinâmica de jogos 3 10,7% 

Tecnologias nas práticas pedagógicas 1 3,6% 

Tecnologias e pesquisa 2 7,1% 

Uso de apps 18 64,3% 

Total 28 100% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

 

Os resultados encontrados deram particular destaque à sugestão de aumentar a 

frequência de uso de apps (64,3%), no alargamento de utilização de tecnologias (14,3%) e na 

introdução de jogos com suporte tecnologias móveis (10,7%). 

Nas sugestões classificadas na categoria “Uso de apps” encontramos referências onde 

os alunos reforçam o interesse na utilização e no reforço dos apps durante os processos de 

ensino e aprendizagem: “sempre bom usar aplicativos que se relacionem com  estudos” (S1), 

“alunos ficariam mais ligados ao assunto” e (S18) “utilizarmos mais apps interativos” (S23).  

                                                 
68 Sugestões numeradas de forma sequencial de S1 a S28 (arquivo da pesquisadora). 
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Nas sugestões associadas à categoria “Diversidade de tecnologias” os alunos indicam a 

oportunidade de, para além dos apps e dispositivos móveis já conhecidos, serem utilizados mais 

recursos tecnológicos, como por exemplo: “usar o Google para conseguir mais informações” 

(S6), “assistir a vídeo aulas” (S25) e “assistir a documentários e filmes” (S27). 

O fato dos alunos apresentarem várias sugestões que organizamos na categoria 

“Dinâmica de jogos” está relacionado ao fato de desejarem que fossem criados mais momentos 

que proporcionassem aprendizagens mediadas por jogos educativos: “usar mais jogos 

educativos” (S10), “jogos que envolvam as disciplinas e os conteúdos” (S12) e “um jogo sobre 

o conteúdo que está sendo passado pode ajudar no ensino” (S14). 

As três categorias de sugestões que obtiveram maior representatividade encontram-se 

alinhadas com as teorias que apresentam as múltiplas linguagens mediáticas usadas pelos jovens 

(COSTA et al., 2012), a construção de conhecimento através da combinação dos jogos com as 

metodologias ativas (MORAN, 2015) e  a relevância da diversidade de tecnologias móveis para 

a inovação educacional (CALVO, 2016; CARVALHO, 2018). 

Através da apresentação e análise dos resultados referentes ao potencial e limitações dos 

apps e dispositivos móveis, consideramos que os elementos principais que destacam o seu 

potencial são a melhoria da aprendizagem, a inovação educacional e a concentração nos 

processos de aprendizagem. Quanto às eventuais limitações, encontramos como aspectos mais 

significativos, a possibilidade de distração na realização de tarefas, a dependência face à 

tecnologia e o sentimento de superficialidade nas relações sociais. 

 

6.5 APPS E DISPOSITIVOS MÓVEIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Para conhecer os possíveis impactos que a utilização de apps e dispositivos móveis 

tiveram ao nível do ensino e aprendizagem, analisamos micronarrativas produzidas pelos 

alunos. Essas micronarrativas resultaram das reflexões realizadas pelos alunos após cada 

conjunto de sessões centradas nas seguintes metodologias: Aprendizagem Ativa, Sala de Aula 

Invertida e Aprendizagem a Pares. 

As micronarrativas foram solicitadas e registradas em grupo fechado no Facebook69 

(Figura 23), havendo uma participação de dezanove alunos. Para que fosse iniciada a reflexão 

em cada momento, a professora/pesquisadora, inseriu um tópico onde colocava algumas 

orientações que visavam informar os alunos quanto aos objetivos desejados.  

                                                 
69 Turma Mobile-Learning, https://www.facebook.com/groups/2bmobile/ 
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Figura 23 - Grupo fechado da turma no Facebook 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Os textos produzidos em cada micronarrativa foram inseridos no software de apoio à 

análise qualitativa webQDA onde realizamos uma análise de conteúdo seguindo a abordagem 

proposta por Bardin (2008) e Oliveira (2016). 

O software webQDA (Figura 24) está organizado em três partes (CAETANO, 2017): 

a) Fontes: onde foram inseridas as micronarrativas organizadas em pastas, salvas de 

acordo com o nome de cada aluno(a) e ordenadas alfabeticamente; 

b) Codificação: área onde foram definidas categorias e subcategorias de análise; 

c) Questionamento: espaço onde realizamos matrizes de análise dos dados. 
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Figura 24 - Visão Geral do webQDA 

 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

 

Reconhecendo que a seleção e organização das categorias e subcategorias de análise são 

determinantes para a análise de conteúdo (CAETANO, 2016), decidimos proceder a uma 

reflexão dos dados e resultados já encontrados até esta seção. Nesse sentido, realizamos uma 

leitura cruzando as informações já obtidas: 

- Gráfico 6: vantagens das TDIC no ensino; 

- Tabela 29: categorias identificadas para as funções das TDIC no ensino; 

- Tabela 32: categorias identificadas para os benefícios da aprendizagem móvel; 

- Tabela 34: categorias identificadas para os impactos dos apps no processo de aprendizagem; 

- Tabela 36: categorias identificadas para os motivos de inserção dos dispositivos móveis na 

sala de aula; 

- Quadro 9: categorias identificadas como vantagens e desvantagens da introdução de apps no 

ensino. 

Da análise realizada às categorias e subcategorias produzidas ao longo da nossa análise, 

verificamos a existência de elementos que surgiam de forma frequente: melhoria da 

aprendizagem, inovação, concentração, interação, motivação, competências e novas 

metodologias. Fruto desse resultado e da leitura flutuante às micronarrativas, elaboramos, para 

proceder à análise de conteúdo, uma estrutura composta pela categoria “Impacto na 

aprendizagem” (composta por sete subcategorias) e a categoria “Impactos no ensino” 

(composta por quatro subcategorias) (Figura 25). 
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Figura 25 - Micronarrativas: Estrutura de categorias e subcategorias 

 
Fonte: A pesquisadora (2019) 

 

Após a organização das categorias e subcategorias (área de códigos - webQDA), 

procedemos à leitura individual de cada micronarrativa, selecionando as unidades de análise 

que tivessem correspondência com os objetivos da nossa pesquisa e atribuindo a(s) respectiva(s) 

categoria(s) ou subcategoria(s). 

 
Figura 26 - Processo de categorização das micronarrativas 

 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

 

No sentido de demostrar como foi o processo de categorização com apoio do webQDA, 

podemos observar a Figura 26, onde se apresenta, a título de exemplo, uma das micronarrativas 

relativas às sessões de Aprendizagem a Pares. No momento que identificávamos uma unidade 

de análise, procedíamos à sua seleção (área central) e indicávamos a(s) categoria(s) (área do 

lado direito da tela). Após a leitura e codificação (atribuição de categorias e subcategorias) das 
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micronarrativas70 das sessões de Aprendizagem Ativa (n=19), da Sala de Aula Invertida (n=19) 

e da Aprendizagem a Pares (n=19), elaboramos matrizes de dados, organizadas por cada um 

dos momentos e separando os resultados pelas duas categorias: Aprendizagem e Ensino (Figura 

27). 

 

Figura 27 - Matrizes para análise de resultados 

 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

 

Como forma de conhecer os resultados para cada momento, apresentaremos os dados 

da análise de conteúdo, em primeiro lugar, para as sessões de Aprendizagem Ativa, seguindo-se 

a Sala de Aula Invertida e Aprendizagem a Pares. 

A título de exemplo, apresentamos no Apêndice 16 um modelo de relatório produzido 

pelo webQDA referente a unidades de análise identificadas para uma das subcategorias. O 

objetivo consiste na partilha de relatórios usados pelo respectivo software. 

Na sequência da realização de seis aulas enquadradas nas metodologias ativas, com 

ênfase na aprendizagem ativa e personalizada, verificou-se ao nível dos alunos alguns impactos 

ao nível da aprendizagem, fruto da utilização de apps e dispositivos móveis, tendo-se destacado 

a melhoria da aprendizagem (25,8%), a motivação (24,2%) e a inovação (24,2%). 

 

Tabela 38 - Aprendizagem ativa: impactos na aprendizagem 

Impactos na Aprendizagem n % 

Motivação 15 24,2% 

Personalização 0 0,0% 

                                                 
70 Apesar da turma ser constituída por 25 anos, dado alguns casos de falta de assiduidade, foram 

produzidas 19 micronarrativas. 
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Impactos na Aprendizagem n % 

Inovação 15 24,2% 

Competências e atitudes 1 1,6% 

Concentração 4 6,5% 

Interatividade 11 17,7% 

Melhoria da aprendizagem 16 25,8% 

Total 62 100,0% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

A título de exemplo, para cada uma das três subcategorias que mais se destacaram entre 

as sessenta e duas unidades de análise, deixamos alguns exemplos: 

 Quanto à “Melhoria da Aprendizagem” 

A tecnologia ajuda muito nas aulas por que tem muitas ferramentas que 

ajudam no aprendizado do aluno (aluno 24); 

o intuito de só melhorar a nossa aprendizagem (aluno 12); 

a tecnologia lado a lado com a aprendizagem, fazendo com que tudo fique 

mais fácil (aluno 11). 

Quanto à “Inovação” 

experiência inovadora de aprendizado que estamos vivenciando (aluno 1); 

foi muito legal conhecer essa nova maneira de estudar na aula (aluno 16); 

o uso das tecnologias em um cenário diferente da sala de aula comum (aluno 

19). 

Quanto à “Motivação”  

pena que as aulas passam muito rápido, mas que venham mais aulas como 

essas pois elas são ótimas (aluno 1); 

aulas estão sendo mais proveitosas pois os alunos estão mostrando mais 

interesses no conteúdo (aluno 8); 

as aulas de história estão sendo mais legais com os apps (aluno 24). 

 

Os resultados apresentados e os exemplos citados, apontam para o fato dos alunos 

evidenciarem melhores aprendizagens durante aulas com a metodologia da Aprendizagem 

Ativa e através da mediação dos dispositivos móveis e apps. Além disso, os alunos revelaram 

que essas aprendizagens aconteceram de forma mais motivadora e inovadora.  

Por outro lado, para além dos resultados ao nível da “Aprendizagem”, os alunos, ao 

longo das suas micronarrativas, deixaram algumas referências que revelam possíveis impactos 

no nível do “Ensino” (Tabela 39).  
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Tabela 39 - Aprendizagem ativa: impactos no ensino 

Impactos no Ensino n % 

Atribuição novos papéis aos alunos 3 10,7% 

Acompanhamento das aprendizagens 10 35,7% 

Ligação com sociedade tecnológica 2 7,1% 

Novas práticas pedagógicas 13 46,4% 

Total 28 100,0% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Da avaliação realizada pelos alunos, percebemos que a utilização de apps e dispositivos 

móveis, tiveram um impacto que foi identificado como “novas práticas pedagógicas” (46,4%), 

oportunidade para o professor realizar um “acompanhamento das aprendizagens” (35,7%) e 

onde o professor conseguiu fazer uma “atribuição de  novos papéis aos alunos” (10,7%). 

Para exemplificar as referências encontradas nas micronarrativas, deixamos os seguintes 

casos: 

Quanto a “Novas práticas pedagógicas” 

um método muito bom que pode ser trabalhado em várias outras disciplinas 

(aluno 2); 

não há como negar que as aulas de história com a nova metodologia da 

professora junto com a tecnologia do aplicativo nearpod, foram três aulas de 

muita aprendizagem (aluno 7); 

o papel do professor não é só de repassar aquilo que está no livro, mas de 

buscar novos meios que podem melhorar cada vez mais a aprendizagem do 

aluno (aluno 23). 

Quanto ao “Acompanhamento das aprendizagens” 

permite o monitoramento da aprendizagem de cada um pelo professor (aluno 

6); 

com essa nova metodologia a professora sabe automaticamente se o aluno 

compreendeu ou não (aluno 7); 

fazia a explicação do capítulo e nós em seguida tínhamos que responder 

algumas perguntas propostas que fazia ela ter informações em tempo real do 

desempenho de cada aluno (aluno 18). 

Quanto à “Atribuição novos papéis aos alunos” 

às vezes tem vergonha de tirar suas dúvidas, com a nova metodologia a gente 

já é cobrado ao longo da explicação da professora (aluno 7); 

buscando sempre falar alguma coisa sobre o assunto (aluno 8); 

depois das suas explicações tinham perguntas para serem respondidas em 

dupla com o app Nearpod utilizando o tablet (aluno 19). 
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Os resultados encontrados tendem para um alinhamento com o pensamento de Lagarto 

(2013) ao estabelecer como requisito para a inovação educacional a mudança de práticas 

pedagógicas por parte dos professores. De igual modo, as referências feitas pelos alunos quanto 

ao acompanhamento das aprendizagens, encontram reforço nas palavras de Moran (2018) 

quando, no atual contexto de aprendizagens híbridas, se refere ao fato do professor ter o desafio 

de conseguir acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. No que concerne aos novos 

papéis identificados pelos alunos, nomeadamente numa participação mais ativa durante as 

aulas, eles são um resultado da adoção de metodologias ativas conforme é apontado por Eison 

(2010) e Prince (2004). 

Em resultado das sessões marcadas pelo recurso à Metodologia da Sala de Aula 

Invertida, foram encontrados resultados que revelam como principais impactos ao nível da 

aprendizagem a mudança em comportamentos e atitudes (28,1%), a melhoria da aprendizagem 

(21,1%) e a interatividade (14%). 

 

Tabela 40 - Sala de Aula Invertida: impactos na aprendizagem 

Impactos na Aprendizagem n % 

Motivação 7 12,3% 

Personalização 0 0,0% 

Inovação 8 14,0% 

Competências e atitudes 16 28,1% 

Concentração 4 7,0% 

Interatividade 10 17,5% 

Melhoria da aprendizagem 12 21,1% 

Total 57 100,0% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Deixamos exemplos de algumas unidades de análise referentes às três subcategorias que 

tiveram maior frequência: 

Quanto a “Competências e atitudes” 

faz com que todos os alunos participem e todos possam compartilhar o que 

aprendeu (aluno 14); 

uma forma diferente de nós, fazer participar e aprender (aluno 16);                                 

a gente participa também orientando e repassando o que aprendemos e o que 

adquirimos em cada assunto (aluno 23). 

Quanto a “Melhoria da aprendizagem” 

a utilização dos tablets e de alguns aplicativos ajudam bastante para aprender 

(aluno 3); 
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melhorando nossa aprendizagem com mais recurso dando uma grande 

oportunidade de conhecimento (aluno 12); 

melhores aulas com os tablets aprendi muito mais (aluno 14); 

Quanto a “Interatividade” 

há muita interação de todos (aluno 5); 

muito interativo tornando o modo de aprender mais prazeroso e fácil (aluno 

6); 

A utilização do kahoot e dos tablets é uma maneira inovadora que faz com 

que nós tenhamos mais interação (aluno 8). 

Enquanto nas sessões anteriores, no âmbito da Aprendizagem Ativa, a categoria que 

mereceu maior destaque foi a “Melhoria da Aprendizagem”, no caso das sessões orientadas 

para a Sala de Aula Invertida, os alunos destacaram a mudança de “Competências e atitudes” 

relevando, por exemplo, que eram membros ativos no processo de aprendizagem.  

Por outro lado, mereceu ainda destaque a subcategoria da “Interatividade” que revelou 

um novo processo de dinamização da aprendizagem conseguida pela interação proporcionada 

pelos aplicativos e dispositivos móveis. 

Ao nível dos impactos no ensino, identificamos em resultado das sessões com orientação 

para a Sala de Aula Invertida, que o principal destaque foi a atribuição de novos papéis aos 

alunos (57,1%) e acompanhamento das aprendizagens (42,9%). 

 

Tabela 41 - Sala de Aula Invertida: impactos no ensino 

Impactos no Ensino n % 

Atribuição novos papéis aos alunos 4 57,1% 

Acompanhamento das aprendizagens 3 42,9% 

Ligação com sociedade tecnológica 0 0,0% 

Novas práticas pedagógicas 0 0,0% 

Total 7 100,0% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

À semelhança dos resultados ao nível da aprendizagem, os alunos também 

reconheceram que a metodologia utilizada nas sessões promoveu novos papéis:  

achei uma bela forma de puxar o aluno pra uma discussão (aluno 7); 

uma forma diferente e muito boa, pois, faz com que estude e mostre nossos 

conhecimentos para os colegas e eles compartilhar os deles (aluno 8); 

além do professor estar presente para nos orientar, a gente participa também 

orientando e repassando o que aprendemos (aluno 23). 
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Os alunos reconheceram ainda o fato do professor ter a oportunidade de acompanhar as 

suas aprendizagens através das funcionalidades disponíveis nos aplicativos utilizados: 

dá pra avaliar cada aluno pra saber se ele estuda ou não (aluno 6); 

o kahoot é uma ótima sacada pra avaliar e repassar conhecimento (aluno 9); 

dará sinais ao professor de quem realmente estudou e de quem não se preparou 

(aluno 23). 

A dinamização das sessões através da metodologia da Sala de Aula Invertida (Flipped 

Classroom) contribuiu para promover momentos de melhores aprendizagens onde os alunos 

adquiriram novas competências proporcionadas pela interatividade criada pelos aplicativos. 

Desse modo, foi possível à professora/pesquisadora, realizar a importante tarefa de acompanhar 

e avaliar as aprendizagens dos alunos, requisito essencial apontado por Bergmann (2018) para 

cumprir os objetivos da Sala de Aula Invertida.  

Da análise de conteúdo realizada às narrativas produzidas na sequência das sessões 

dinamizadas com a abordagem à Aprendizagem a Pares, encontramos, ao nível da 

“Aprendizagem” como subcategorias que mais acolheram a classificação de unidades de 

análise: concentração (36,4%), interatividade (18,2%) e competências e atitudes (16,7%). 

 

Tabela 42 - Aprendizagem a Pares: impactos na aprendizagem 

Impactos na Aprendizagem n % 

Motivação 7 10,6% 

Personalização 1 1,5% 

Inovação 4 6,1% 

Competências e atitudes 11 16,7% 

Concentração 24 36,4% 

Interatividade 12 18,2% 

Melhoria da aprendizagem 7 10,6% 

Total 66 100,0% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Para Mazur (2015), autor considerado como pioneiro da metodologia da Aprendizagem 

a Pares, essa metodologia leva os estudantes a se concentrarem mais nos conteúdos 

fundamentais. Na sequência deste dado, verificamos que os resultados apontaram para um 

reconhecimento dos alunos quanto à sua maior concentração durante as atividades realizadas 

em sala de aula:  

concentração que acabamos tendo frente a uma apresentação com perguntas 

faz com que o processo de aprendizagem seja mais rápido então o Nearpod 

consegue fazer essa fixação (aluno 1); 
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com o nearpod tem as questões fazendo com que todos querem acertar e com 

isso focam mais no conteúdo (aluno 3); 

essa tecnologia prende a atenção dos ouvintes (aluno 6). 

Quanto à “Interatividade”, outra das funções da Aprendizagem a Pares reconhecida por 

Mazur (2015), mereceu o seguinte destaque pelos alunos: 

O Nearpod é muito diferente dos slides, nos slides não podemos interagir 

como interagimos no Nearpod (aluno 1); 

o Nearpod pode trazer esses benefícios, além de ser fácil de usar e a interação 

torna-se mútua (aluno 6); 

há uma grande interação entre os alunos (aluno 23). 

À semelhança da metodologia anterior, a promoção de “novas competências e atitudes” 

foi uma das subcategorias com maior frequência de unidades de análise: 

houve mais desenvoltura e liberdade (aluno 1); 

A apresentação com o app faz com que vc se dedique para repassar o máximo 

de conteúdo (aluno 5) 

com o Nearpod a gente não tem vergonha de falar (aluno 7). 

Os principais impactos encontrados ao longo das narrativas dos alunos, referentes 

sessões de Aprendizagem a Pares (Tabela 43), foram o “acompanhamento das aprendizagens” 

(61,5%) e a “atribuição de novos papéis aos alunos” (38,5%). 

 

Tabela 43 - Aprendizagem a Pares: impactos no ensino 

Impactos no Ensino n % 

Atribuição novos papéis aos alunos 5 38,5% 

Acompanhamento das aprendizagens 8 61,5% 

Ligação com sociedade tecnológica 0 0,0% 

Novas práticas pedagógicas 0 0,0% 

Total 13 100,0% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Do mesmo modo que aconteceu ao nível dos impactos no ensino, perante a metodologia 

da Sala de Aula Invertida, no caso da Aprendizagem a Pares, as categorias que evidenciaram 

mais impacto foram relativas ao “acompanhamento das aprendizagens” e aos “novos papéis 

atribuídos aos alunos”. No caso do “acompanhamento das aprendizagens”, foram identificadas, 

a título de exemplo, as seguintes unidades de análise: 

essas questões servem para você ver se os alunos prestaram atenção na 

explicação (aluno 3); 

app também dá a oportunidade da professora saber se os alunos estão 

entendendo (aluno 7); 
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vai testando o conhecimento e fazendo uma forma de avaliação de cada aluno 

através do conteúdo e do app (aluno 11). 

Quanto à atribuição de “novos papéis”, os alunos reconheceram que: 

A diferença é que a gente teve que elaborar o nosso próprio questionamento 

para avaliar os colegas (aluno 2); 

a apresentação com o App faz com que você se dedique para repassar o 

máximo de conteúdo (aluno 5); 

a partir do aplicativo nasce uma preocupação maior não só de explicar mas 

também de fazer com que quem está assistindo entenda (aluno 6). 

  Da interpretação das micronarrativas relativas às sessões dinamizadas por uma 

abordagem à metodologia da “Aprendizagem a Pares”, consideramos que os alunos revelaram 

a importância dos apps e dispositivos móveis na promoção da concentração e da interatividade 

nos processos de aprendizagem. Quanto aos processos de ensino, na opinião dos alunos, o 

destaque foi para a oportunidade de se acompanharem as aprendizagens obtidas durante as 

sessões e os resultados conseguidos pela promoção de novos papéis aos alunos, diferentes da 

tradicional aula expositiva onde se assumem um papel passivos. 

No sentido de obter uma avaliação mais holística por parte dos alunos, foi solicitada 

uma atividade final com as seguintes características: 

 

Quadro 24 - Estrutura da atividade final 

Gravação de um vídeo no celular para ser postado no grupo do Facebook ou enviado pelo grupo da turma no 

WhatsApp. O vídeo deveria ter a seguinte estrutura: 

1 Importância da utilização das tecnologias para a aprendizagem. 

2 Como avalia a utilização de dispositivos móveis (celular e tablets) nas aulas? 

3 Como os apps utilizados durante as aulas contribuíram para aprendizagem? 

4 Como descreve a atuação da professora durante as aulas com utilização dos apps e dispositivos móveis? 

5 Resume, numa frase, o que o projeto representou para ti. 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Foram produzidos 16 vídeos (micronarrativas) com duração média de 2 a 3 minutos e 

que, na sua grande maioria, foram enviados como mensagem pessoal para o WhatsApp da 

professora. Os vídeos foram inseridos como fontes internas e externas71 no software webQDA.  

Após a inserção dos vídeos no webQDA, foi possível proceder à sua visualização e, 

simultaneamente, associar os vários trechos às mesmas categorias e subcategorias utilizadas 

anteriormente (Figura 28). Deste modo, o aplicativo permitiu a realização de uma análise de 

conteúdo a dados coletados em registro na forma de vídeo72.  

                                                 
71 O werbQDA aceita como fontes internas arquivos até 20 Mb. Os arquivos superiores foram inseridos 

numa conta Dropbox e colocados no webQDA através de link externo (fonte externa)  
72 O webQA permite a introdução de fontes no formato de texto, pdf, imagem, áudio e vídeo. 
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Figura 28 - Categorização de vídeo 

 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

Após o processo de codificação (atribuição de categorias), onde foram registradas 

setenta e uma unidades de análise ao nível da aprendizagem, obtivemos os seguintes resultados 

apresentados nas Tabelas 44 e 45: 

 

Tabela 44 - Avaliação geral do projeto: impactos na aprendizagem 

Impactos na Aprendizagem n % 

Motivação 8 11,3% 

Personalização 3 4,2% 

Inovação 13 18,3% 

Competências e atitudes 9 12,7% 

Concentração 13 18,3% 

Interatividade 9 12,7% 

Melhoria da aprendizagem 16 22,5% 

Total 71 100,0% 
Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

A distribuição das frequências absolutas e relativas por cada subcategoria revela uma 

distribuição mais uniforme dos valores enquanto que, nos casos dos valores anteriores 

referentes à avaliação resultante de cada metodologia, os valores tendencialmente, se 

concentravam em duas ou três categorias. Julgamos que esse fato se deveu a dois fatores: (1) 

por um lado, nas sessões orientadas para as metodologias, eram desenvolvidas ações que 

visavam proporcionar alguns resultados específicos e o desenvolvimento de certas 

competências; (2) por outro lado, nesta avaliação, os alunos procederam à sinalização de 

aspectos de modo global e fazendo referência a múltiplas vantagens que identificaram em vários 

contextos de todo o projeto. 

De qualquer modo, após a organização das unidades de análise encontradas ao longo 

dos vídeos, reparamos no destaque, por mais uma vez, do reconhecimento dos apps e dos 
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dispositivos móveis, na “melhoria da aprendizagem” (22,5%), o caráter inovador do projeto 

(18,3%), a melhoria na “concentração” (18,3%) dos alunos ao longo das atividades 

desenvolvidas, a contribuição com mais “interatividade” (12,7%) na sala de aula, o 

desenvolvimento de novas “competências e atitudes” (12,7%) e o aumento da “motivação” 

(11,3%) para a aprendizagem. 

Como exemplo das subcategorias apresentadas, partilhamos algumas unidades de 

análise encontradas nos vídeos analisados: 

Quanto à “Melhoria da aprendizagem” 

para mim a tecnologia ela serve bastante para aprendizagem por que você não 

deve utilizar somente para lazer... se divertir... você também deve utilizá-la 

para aprendizagem (aluno 3). 

Quanto à “Inovação” 

Quando a professora explicou o projeto na nossa turma eu fiquei curiosa pois 

pegar algo que é mais utilizado para o lazer e levar como uma ferramenta que 

possa melhorar aprendizagem, é algo muito inovador (aluno 23) 

Quanto à “Concentração” 

Os aplicativos que foram utilizados foram o "kahoot" e o "nearpod";  eles 

ajudaram no fato que se você se perdia ou parasse de prestar atenção, estava 

lá o tópico e você lia a parte mais importante e você voltava a entender o que 

estava sendo debatido (aluno 20). 

Quanto à “Interatividade” 

ficou algo bem dinâmico e todos queriam interagir (aluno 7). 

Quanto a “Competências e atitudes” 

você está lendo, vendo o conteúdo no tablet, a professora tá explicando, você 

fica compartilhando as suas ideias tanto com a professora como com os outros 

alunos da sala (aluno 15). 

Quanto a “Motivação” 

a principal importância do uso da tecnologia na sala de aula é de melhorar 

mais o ensino e aprendizado do aluno. Então aqueles alunos que são mais 

desinteressados, que vivem reclamando... dormindo... e que ficam 

bagunçando... com a tecnologia a aula fica mais dinâmica e prazerosa (aluno 

24). 

Das referências deixadas nas micronarrativas dos alunos, compreendemos o contributo 

dos apps e dos dispositivos móveis para a melhoria das aprendizagens e que esse fenômeno é 

pautado por ações inovadoras. Sentimos desse modo, que, de acordo com as palavras de Daros 

(2018), a inovação tem um efeito transformador da educação. Se a essas palavras, associarmos 
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o fato da tecnologia reunir condições para potenciar a inovação na construção do conhecimento 

individual e em grupo (SEEGGER; CANES; GARCIA, 2012), encontramos uma possível  

simbiose entre tecnologia e a aprendizagem inovadora. 

O projeto, na opinião dos alunos, apresentou ainda vários impactos ao nível do processo 

de ensino (Tabela 45). Da análise de conteúdo realizada aos vídeos produzidos, identificamos 

vinte e cinco unidades de análise que associamos às seguintes categorias: “acompanhamento 

das aprendizagens” (40%), “novas práticas pedagógicas” (28,0%), “ligação com a sociedade” 

(20%) e “atribuição de novos papéis aos alunos” (12,0%).  

 

 

Tabela 45 - Avaliação geral do projeto: impactos no ensino 

Impactos no Ensino n % 

Atribuição novos papéis aos alunos 3 12,0% 

Acompanhamento das aprendizagens 10 40,0% 

Ligação com sociedade tecnológica 5 20,0% 

Novas práticas pedagógicas 7 28,0% 

Total 25 100,0% 

Fonte: a pesquisadora (2019) 

 

 

Como exemplo, de algumas unidades de análise identificadas ao nível dos impactos no 

ensino, deixamos as seguintes: 

Quanto ao “Acompanhamento das aprendizagens” 

a utilização de dispositivos móveis como meio inteligente de avaliar (aluno 

14). 

Quanto a “Novas práticas pedagógicas” 

um papel de mediadora excelente porque sacou os nossos pontos fortes e 

fracos na utilização da tecnologia (aluno 1). 

Quanto à “Ligação com a sociedade” 

Eu também acho muito importante a utilização de tablets e celulares, até por 

quê, celulares e tablets, são coisas que a gente costuma usar no nosso dia-a-

dia... então é uma coisa que a gente vai estar fazendo e que a gente gosta de 

fazer (aluno 9). 

Quanto à “Atribuição de novos papéis aos alunos” 

Que representa para mim todo o projeto... é que ensinar não é transmitir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a própria produção ou a sua 

construção (aluno 24). 
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As micronarrativas revelaram, mais uma vez, que, o principal destaque dado pelos 

alunos em relação aos impactos no processo de ensino, foi ao nível do acompanhamento das 

aprendizagens, das novas práticas pedagógicas e da atribuição de novos papéis. De fato, esses 

resultados reforçam o referencial teórico que apontam os aplicativos móveis como facilitadores 

no acompanhamento das aprendizagens (SANDE; SANDE, 2018; TOSCANO, 2018) mas, 

advertem também, para a necessidade de haverem mudanças nas práticas pedagógicas 

(COUTINHO, 2009; UNESCO, 2014a) que consigam promover novos papéis aos alunos 

(DAROS, 2018).  

Dos resultados ao nível dos impactos do ensino, mesmo tendo encontrado poucas 

unidades de unidades de análise, foi a referência a aspectos que enunciam a preocupação de 

integrar atividades que sejam reveladoras da ligação da realidade da sala de aula com a 

sociedade tecnológica. Este é, inclusive, um dos aspetos que preocupa Kenski (2015), levando-o 

a lançar o desafio de serem criadas novas políticas de gestão da educação que proporcionem 

uma universalização e democratização no acesso às tecnologias nos ambientes educativos. 

Realizadas todas as análises com os impactos dos apss e dispositivos móveis nos 

processos de ensino e aprendizagem, tanto nos momentos onde foram organizadas sessões com 

orientação para as Metodologias Ativas como na avaliação geral através das micronarrativas 

registradas em vídeos, iremos, a título final, sistematizar e reunir os valores globais para todas 

categorias e subcategorias que definimos no início desta seção. Desse modo, nas Tabelas 46 e 

47, apresentamos os impactos globais encontrados para os processos de aprendizagem e ensino, 

respectivamente. 

 

Tabela 46 - Impactos dos apps e dispositivos móveis na aprendizagem 

Impactos na Aprendizagem n % 

Motivação 37 14,5% 

Personalização 4 1,6% 

Inovação 40 15,6% 

Competências e atitudes 37 14,5% 

Concentração 45 17,6% 

Interatividade 42 16,4% 

Melhoria da aprendizagem 51 19,9% 

Total 256 100,0% 

Fonte:  a pesquisadora (2019) 

 

 

Tabela 47 - Impactos dos apps e dispositivos móveis no ensino 

Impactos no Ensino n % 

Atribuição novos papéis aos alunos 15 20,5% 

Acompanhamento das aprendizagens 31 42,5% 
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Impactos no Ensino n % 

Ligação com sociedade tecnológica 7 9,6% 

Novas práticas pedagógicas 20 27,4% 

Total 73 100,0% 

Fonte:  a pesquisadora (2019) 

 

 

Com o apoio do software webQDA conseguimos identificar 256 unidades de análise 

que possuem algum significado para os objetivos da nossa pesquisa e tinham um valor 

semântico com alguma das subcategorias de análise que traduzem os impactos ao nível da 

aprendizagem. Da apresentação global dos resultados, encontramos uma dispersão da 

frequência (absoluta e relativa) pelas várias subcategorias, significando um reconhecimento de 

múltiplos impactos ao nível da aprendizagem: melhoria da aprendizagem (19,9%), 

concentração (17,6%), interatividade (16,4%), inovação (15,6%), competências e atitudes 

(14,5%), motivação (14,5%) e personalização (1,6%). 

Os valores apresentados, traduzem um reconhecimento dos alunos quanto aos 

contributos dos apps  e dispositivos móveis para a melhoria das aprendizagens e na criação de 

condições convergentes para esse sucesso, como é o caso, da melhoria da motivação, dos níveis 

de concentração nas aulas, em novos comportamentos desenvolvidos pelos alunos e nas ações 

inovadoras e interativas que lhe foram proporcionadas. Além disso, alguns alunos, ainda 

fizeram referência ao fato da tecnologia móvel lhes dar oportunidade de uma aprendizagem 

personalizada e que respeite a sua individualidade e o seu perfil enquanto jovem:  

a professora sempre procurava ver o lado dos alunos (aluno 8); 

a utilização de tecnologia na sala de aula realmente é importante por se adaptar 

melhor a vida do jovem que é mais conectado às tecnologias (aluno 19). 

De igual modo, os resultados globais, na sequência do que já temos apresentado, 

anunciam múltiplos impactos ao nível do processo de ensino com especial destaque para o 

“acompanhamento das aprendizagens” (42,5%), “novas práticas pedagógicas” (27,4%) e 

“atribuição de novos papéis dos alunos” (20,5%). 

A mudança nas práticas pedagógicas foi reconhecida como algo positivo pelos alunos 

(Ex. “tivemos umas aulas bem diferentes e bastante dinâmicas”, aluno 4) e deve ser elemento 

para uma reflexão dos resultados obtidos através de experiências inovadoras, conforme 

enunciado por Nóvoa (1999). 

Em suma, a apresentação e discussão de resultados nesta seção, permite identificar o 

reconhecimento dos alunos quanto aos impactos dos apps e dispositivos móveis nos processos 
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de ensino e aprendizagem.  Das análises apresentadas, encontramos, de modo significativo, 

reflexo dos resultados do relatório da OCDE73 para a área da inovação educacional, onde se 

aponta a introdução das tecnologias digitais nos processos educativos como um dos fatores 

inovadores capazes de melhorar os resultados desde acompanhados de práticas educacionais 

obtidas pelo desenvolvimento profissional dos professores (VINCENT-LANCRIN et al., 

2019). 

 

  

                                                 
73 Measuring Innovation in Education 2019,   

http://www.oecd.org/publications/measuring-innovation-in-education-2019-9789264311671-en.htm 
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7 CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo, apresentamos um olhar global sobre os resultados com reflexões face ao 

desenvolvimento da pesquisa e aproveitamos para partilhar o que consideramos como 

limitações da pesquisa. Por fim, lançamos recomendações para novas pesquisas que podem ser 

desenvolvidas na sequência de alguns indícios identificados neste trabalho.  

 

7.1 OLHAR SOBRE OS RESULTADOS 

 

Ao longo dos capítulos anteriores, de forma implícita, fomos anunciando algumas das 

considerações quanto aos possíveis efeitos dos apps e dispositivos móveis na mediação do 

processo de ensino e aprendizagem. De qualquer modo, neste momento, iremos sistematizar os 

resultados encontrados e, principalmente, deixar reflexões e possíveis desafios que a pesquisa 

nos apresentou. Sentimos que a redação das conclusões, são mais que um momento de chegada 

e assumem-se como ponto de partida para novas interpretações, novas intervenções e novos 

questionamentos. 

Com este trabalho, foi possível conhecer, por um lado, o grande potencial das 

tecnologias digitais para os sistemas educativos, mas também, conhecer os fatores de resistência 

que ainda encontramos para aproximar as escolas da realidade da sociedade tecnológica e, 

principalmente, do perfil dos jovens de hoje. A análise bibliográfica, a voz dos professores e os 

relatos dos alunos, revelaram atitudes muito positivas face à inserção das tecnologias digitais 

nos processos de ensino e aprendizagem, com especial destaque para as tecnologias móveis, no 

entanto, a Cultura Digital das escolas não tem acompanhado a vertiginosa mudança que a 

tecnologia exige. 

A inclusão digital nas escolas públicas exige projetos de gestão pública vocacionados 

para atingir esse nobre objetivo. Na realidade, a nossa pesquisa, identificou vários projetos 

públicos orientados para a implementação de tecnologias nos sistemas públicos de educação, 

quer no Brasil como noutros países. Os objetivos desses projetos não foram, plenamente, 

alcançados por fragilidades ao nível do investimento, da escassez de formação de professores 

e pela descontinuidade das suas ações.  

De qualquer modo, as experiências de utilização das tecnologias digitais no ensino, 

conforme diagnosticado na pesquisa bibliográfica, têm revelado significativos contributos ao 

nível da inovação educacional, na melhoria no acesso à educação, em novas formas de 
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construção do conhecimento, na melhoria de resultados escolares, na promoção de novas 

competências nos alunos e na mudança das práticas pedagógicas.  

No que se refere à nossa intervenção, os resultados revelaram que os alunos, à 

semelhança de dados de relatórios internacionais, vivem numa ambiência tecnológica que, nem 

sempre, é refletida nos espaços escolares. Os alunos, vivem com o mundo digital na palma da 

mão e o uso de celular preenche um largo número de horas do seu dia a dia. Curiosamente, 

percebemos que, nos ambientes familiares, o celular é a tecnologia digital que está sempre 

presente, ultrapassando de forma expressiva, por exemplo, o computador e a impressora. Esse 

fato despertou a nossa atenção por verificarmos que, nos dias de hoje, os alunos têm acesso a 

telas, cada vez menores e não sentem necessidade de ter acesso a textos impressos, já que, muito 

provavelmente, as suas leituras e as suas produções escritas são realizadas em formato digital. 

Esse perfil dos jovens correspondeu, na grande maioria dos casos, às contribuições de 

muitos autores consultados durante a pesquisa. A propósito do perfil dos alunos e das suas 

práticas de uso das tecnologias móveis, verificamos, na consulta a documentos disponibilizados 

pela escola, que ainda existe um longo caminho a percorrer no sentido de tornar a tecnologia 

como um recurso didático que integra, de forma natural, os processos pedagógicos. Na nossa 

análise, encontramos sinais que revelam que a tecnologia é usada pontualmente, por alguns 

professores mas não faz parte da matriz de atuação da escola que, nos seus documentos, não 

promove o seu uso, não contempla a formação de professores e não dinamiza projetos para os 

espaços e equipamentos disponíveis. 

Aliás as práticas de utilização das tecnologias na escola onde foi realizada a pesquisa, 

foram conhecidas, graças ao papel da pesquisadora participante, pois não existem registros das 

práticas pedagógicas mediadas por tecnologias e a utilização dos espaços e equipamentos não 

resulta em nenhum registro. Dada a existência de vários tablets, datashow e lousas, que 

contrariam as realidades existentes noutras escolas, julgamos dever existir registros dessas 

utilizações e, sobretudo, um projeto específico para fomentar mais o seu uso.  

Este projeto possibilitou o aprofundamento de Metodologias Ativas que se revelaram 

essenciais para a organização e desenvolvimento das atividades com os alunos. As leituras nos 

proporcionaram conhecer os seus pressupostos, a forma de serem desenvolvidas e os resultados 

obtidos noutros contextos nacionais e no exterior. Esse conhecimento, foi o elemento norteador 

da nossa intervenção, ou melhor, a base que sustentou o planejamento da utilização das 

tecnologias móveis.  

As Metodologias Ativas, nomeadamente, a Sala de Aula Invertida (flipped classroom) 

e a Aprendizagem a Pares (peer instruction), nos revelaram a importância de desenvolver ações 
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com intencionalidade educativa orientadas para a atribuição de novos papéis aos alunos. Essas 

metodologias, revelaram que, quando combinadas com recursos tecnológicos, potenciam de 

forma mais célere a inovação educacional e a melhoria das aprendizagens. Consideramos como 

muito relevante o aprofundamento destas metodologias e que deve acontecer de modo prévio 

ao domínio das tecnologias digitais.  

Das inúmeras análises realizadas, conhecemos a considerável aplicabilidade da 

tecnologia no ensino e na aprendizagem. Para além da percepção dos professores, que 

revelaram o papel inovador e motivador da tecnologia, por outro lado, na opinião dos alunos, a 

tecnologia contribuiu para a melhoria das aprendizagens através da concentração, da inovação, 

de aulas mais divertidas e de novos papéis que passaram a assumir na sala de aula. 

A consulta de estudos e relatórios ao nível das competências na área da Tecnologia 

Educativa fez-nos ter um olhar mais atento para a influência da formação de professores ao 

nível de integração das tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem. Dos 

referenciais consultados e da análise de dados realizada aos questionários dirigidos aos 

professores, pudemos perceber quais são os maiores desafios para ultrapassar algumas 

barreiras. Da nossa leitura, os principais desafios encontrados estão no aumento de oferta de 

formação continuada, na melhoria da formação inicial, no reforço da formação no domínio da 

didática da tecnologia e na promoção de espaços voltados para a partilha de práticas 

pedagógicas.  

De acordo com os dados encontrados, os modelos de formação de professores para a 

utilização da tecnologia educativa nas escolas brasileiras revelam-se desajustados às 

necessidades de aquisição de novas competências para que as práticas pedagógicas possam 

integrar as tecnologias como recurso didático inovador. Verificamos que a formação inicial não 

capacitou de forma adequada os professores incluídos na nossa amostra e, esse mesmo fato, foi 

revelado ao longo da revisão bibliográfica que apresenta a urgência de atualizar os programas 

de formação de professores. 

Para além disso, encontramos elementos que revelam a quase inexistência de formação 

continuada na área das tecnologias digitais. Da experiência e conhecimento profissional, 

reconhecemos a ausência de planos de formação continuada ofertados pelas escolas, pelas 

direções regionais de educação e cultura, pelas instituições de ensino superior, pela secretaria 

estadual de educação ou Ministério da Educação. A oferta de formação continuada é realizada 

de forma pontual, sem continuidade e sem planejamento. 

Nessa linha, percepcionamos que os modelos de formação de professores para uso das 

tecnologias digitais devem ser, na medida certa, uma combinação de investimento público com 
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práticas de formação que garantam domínio técnico e didático e sejam dinamizadas por 

formadores qualificados. Esses modelos de formação, segundo encontramos em algumas 

experiências, podem assumir uma dimensão progressiva e oferecer cursos por nível de 

competências, cada vez mais complexas, ou que sejam ofertados de acordo com os vários níveis 

de conhecimentos.  

A interpretação dos resultados revelou que os dispositivos móveis e os apps reúnem 

várias potencialidades como a adoção de metodologias ativas, a aprendizagem fora da sala de 

aula, a aprendizagem significativa e o aumento de interação nos processos de ensino e 

aprendizagem. Apesar dos professores pesquisados, fazerem pouca utilização educativa de 

aplicativos móveis, possuem uma imagem positiva face à sua integração nos contextos 

educativos. Por outro lado, os alunos demostraram satisfação por aliar a tecnologia à 

aprendizagem e pelas diversas situações pedagógicas colocadas pela professora que, 

frequentemente, acompanhava o ritmo das suas aprendizagens, os seus erros e as suas 

dificuldades. 

Um elemento relevante diagnosticado na pesquisa, foi a melhoria ao nível da motivação 

dos alunos, enumerando, inclusive, que a experiência de utilização dos dispositivos móveis e 

apps deveria ser alargada para outros momentos e outras disciplinas. Consideramos esse desejo 

dos alunos como legítimo e, na nossa opinião, existem condições para operacionalizar essa 

vontade graças à existência de alguns professores com conhecimentos e experiências de 

utilização da tecnologia, pela disponibilidade de tablets e, mesmo débil, a presença da rede wifi 

na escola. 

Julgamos que após a realização das sessões com utilização das tecnologias móveis e da 

análise das micronarrativas (texto e vídeo), se evidenciaram vários impactos ao nível dos 

processos de ensino e aprendizagem. Destacamos ao nível da aprendizagem, os contributos dos 

dispositivos móveis e dos apps na melhoria da motivação, na personalização das aprendizagens, 

no fomentar da inovação, no desenvolvimento de novas competências, no incrementar a 

concentração na sala de aula, na realização de atividades mais interativas e na melhoria das 

aprendizagens.  

Quanto aos contributos dos dispositivos móveis e apps ao nível do ensino, encontramos 

com particular ênfase, um reconhecimento de melhorias nas práticas pedagógicas, no 

acompanhamento dos resultados dos alunos, na ligação da sala de aula com a sociedade 

tecnológica e no fato de proporcionar aos alunos novos papéis onde tenham maior participação 

e envolvimento durante as atividades.  
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Apesar de identificarmos na revisão bibliográfica e na percepção dos professores 

possíveis riscos ou desvantagens da utilização de dispositivos móveis durante o 

desenvolvimento das sessões e na análise das micronarrativas, não encontramos nenhuma 

referência que limitasse o comportamento e desempenho dos alunos ou que tivesse algum efeito 

negativo nos resultados. 

As atividades dinamizadas no projeto aconteceram no âmbito das aulas da disciplina de 

História. Não tendo assumido o compromisso de realizar uma relação da aprendizagem móvel 

com os conteúdos específicos da disciplina de História, queremos, no entanto, partilhar a 

importância que encontramos nos dispositivos móveis para o desenvolvimento de atividades 

particulares como a apresentação de mapas, vídeos e áudio no mesmo momento que os alunos 

tinham contato com os conteúdos. Os apps utilizados proporcionavam a possibilidade de 

elaborar questões (formato de quizzes) e a leitura combinada dos textos como as respetivas 

imagens, vídeos e áudio sendo muito relevante para a compreensão das questões.  

Outros aspetos que percepcionamos foi o fato de, muitas vezes, os conteúdos da 

disciplina de História não chamarem a atenção dos alunos e com a utilização das tecnologias 

móveis as aulas foram mais participativas e os alunos estavam mais atentos, inclusive, 

preocupados em compreender os temas apresentados. 

Uma outra consideração final que desejamos apresentar, mesmo não estando 

diretamente relacionada como os objetivos da pesquisa, é que durante o desenvolvimento do 

projeto, a professora/pesquisadora foi inserindo as metodologias ativas na sua prática 

pedagógica noutras turmas além da turma participante da pesquisa. Esse fato, permitiu alcançar 

um maior conhecimento dessas metodologias e uma maturação quanto às suas particularidades 

no desenvolvimento das atividades em sala de aula com mediação dos dispositivos móveis. 

Em síntese, atendendo à revisão teórica, aos resultados encontrados na análise 

documental e à interpretação dos dados coletados nos questionários e nas micronarrativas, 

consideramos que os apps e os dispositivos móveis têm um papel relevante na mediação dos 

processos de ensino e aprendizagem, reconhecido nas percepções dos alunos e professores 

envolvidos na nossa pesquisa.  
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7.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

No desenvolvimento da pesquisa deparamo-nos com algumas limitações que causaram 

pequenos constrangimentos ao nosso trabalho. Passamos a enumerar essas limitações como 

forma de partilhar algumas das dificuldades sentidas em várias fases. 

Uma das principais limitações esteve ao nível da qualidade da internet disponível na 

escola onde decorreram as sessões. A internet wifi utilizada na sala do laboratório de 

informática possuía um acesso dedicado para os tablets e a senha era apenas do conhecimento 

da direção da escola, no entanto, percebemos que perante um número de acessos superiores a 

15 tablets o desempenho da internet era reduzido e comprometia a facilidade de acesso aos apps 

e atividades promovidas pelo professor. 

Ao longo das sessões ocorreram alguns casos de transferência, desistência de alunos e 

novas matrículas que, desse modo, alteraram, por algumas vezes, a constituição inicial da 

amostra. Em termos gerais, estiverem envolvidos onze alunos nesses processos. Julgamos que, 

esse fato, não afetou os resultados, já que a nossa análise foi ao nível da percepção global dos 

alunos e professores participantes, não sendo efetuada uma avaliação de resultados individuais 

por aluno. 

Ao nível dos alunos, tivemos ainda a situação de alguns registros de faltas que 

impediram a sua participação em algumas atividades do projeto e, posteriormente, na produção 

das micronarrativas.  

No acesso a informações da escola sentimos algumas dificuldades em obter documentos 

atualizados com informações referentes ao corpo docente, aos equipamentos tecnológicos e às 

funções atribuídas ao corpo docente e pessoal administrativo. Encontramos ainda dificuldade 

no acesso a uma versão recente do Projeto Político Pedagógico, obtendo apenas a versão de 

2014. Além disso, apesar da tentativa de tentar conhecer o projeto do laboratório de informática, 

confirmamos que a escola não dispõe de projeto. 

 

7.3 RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Das experiências obtidas durante a pesquisa, sentimos, em vários momentos, a 

curiosidade de conhecer outras dimensões de análise que nos pudessem ajudar a entender, com 

outras perspectivas, os impactos da aprendizagem móvel. No sentido de podermos colaborar 

com futuras pesquisas, deixamos algumas recomendações: 
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a) Realizar pesquisas que analisem os resultados por aluno, conhecendo, por exemplo, 

as suas relações com os dispositivos móveis, analisando o seu desempenho 

individual ou avaliando os resultados de aprendizagem; 

b) Proceder a pesquisas que avaliem ou comparem os resultados da aprendizagem por 

dispositivos móveis obtidos em espaços escolares e espaços não escolares; 

c) Averiguar os impactos na aprendizagem móvel de variáveis como o gênero, local de 

residência dos alunos, idade ou ocupação profissional; 

d) Desenvolver pesquisas que acompanhem as práticas pedagógicas de professores que 

são utilizadores das tecnologias móveis durante os processos de ensino. Achamos 

relevante conhecer as descrições dos professores quanto às ações de planejamento, 

seleção de apps, acompanhamento e avaliação das aprendizagens; 

e) Promover pesquisas que avaliem programas de formação continuada e inicial de 

professores no sentido de conhecer com mais rigor a sua adequação às tecnologias 

móveis; 

f) Realizar avaliação de qualidade aos apps disponíveis no mercado como indicados 

para contexto educativo, mas que, em muitos casos, não estão acompanhados de 

informação de natureza pedagógica; 

g) Desenvolver projetos de pesquisas que sejam orientados para a melhoria de 

competências específicas e identificadas como áreas a melhorar: desenvolvimento 

da escrita, competências de cálculo, raciocínio, etc.; 

h) Realizar pesquisas que possam descrever projetos de inserção das tecnologias 

móveis em contextos internacionais de modo a identificar aspectos como a 

infraestrutura tecnológica, níveis de formação de professores, perfil de liderança do 

projeto, indicadores de avaliação e impacto, etc. 

Esperamos que os nossos contributos através das conclusões, da identificação das 

limitações da pesquisa e das sugestões para futuras pesquisas, possam ser elementos 

motivadores para outros pesquisadores continuarem a fortalecer o conhecimento das 

tecnologias móveis para inovação educacional. 
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Apêndice 1 - Passo a passo para usar o Nearpod 

 

Passo 1. Acesso ao site e cadastro. 

 

Em primeiro lugar, o professor acessa ao site (https://nearpod.com) e realiza o cadastro 

na opção “Sign In”.  

Os alunos não precisam realizar o cadastro, apenas acessar no site ou baixar o App 

através da Play Store. 

O cadastro do professor (Figura 2) pode ser realizado através da conta de email. 

 

Figura 1. Página Inicial do Site Nearpod Figura 2. Cadastro no Nearpod 

  
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) Fonte: Arquivo da pesquisadora 

(2019) 

 

Passo 2. Página inicial do Nearpod  

 

Após o acesso ao Nearpod, o usuário irá visualizar uma página inicial com várias 

funcionalidades (Quadro 1). 

Quadro 1. Página Inicial do Site Nearpod 

 

My Library (Minha Biblioteca): Área onde 

estão organizados os vários arquivos de 

slides. 

Explore (Explorar): Área é possível 

conhecer arquivos já realizados para várias 

disciplinas. 

Join (Se juntar): Acessar como aluno a um 

conjunto de slides. 

Create (Criar): Área onde pode criar uma 

nova aula. 

Reports (Relatórios): Área onde se pode ter 

acesso a relatórios por aula, turma e por 

recurso/atividade. 
Fonte: Autora 
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Passo 3. Enviar a apresentação de PowerPoint para o Nearpod 

 

Clicando em “My Library” o usuário terá a acesso a uma tela com a estrutura 

apresentada na Figura 3. 

 

Figura 3. Página Inicial do Site Nearpod 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

 

Para enviar uma apresentação, o professor deve clicar na opção “New” e depois 

“Lesson”. Posteriormente, na janela que será apresentada escolhe a opção “Upload files” 

(Figura 4) para importar o arquivo de PowerPoint para o Nearpod. Posteriormente será 

direcionado para a janela indicada na Figura 5, devendo clicar na opção indicada por uma seta 

como forma de escolher um arquivo localizado no disco do seu computador. 

 

Figura 4. Enviar apresentação de PowerPoint 

para o Nearpod 

 

 Figura 5. Enviar apresentação de PowerPoint para o 

Nearpod 

 

 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019)  Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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Passo 4. Adicionar atividades à apresentação enviada para o Nearpod 

 

Após o envio da apresentação, será possível visualizar cada slide representado em 

miniatura (Figura 6). Chamamos a atenção para o fato de cada slide, no momento da integração 

no Nearpod, ser transformado em imagem. Dessa forma, caso algum slide tenha animação de 

objetos, as mesmas serão perdidas.  

Para adicionar uma atividade, deve-se clicar em “Add slide” (Figura 6), de seguida em 

“Add Activity” (Figura 7) e escolher uma das opções:  

- Open Ended Question (Questão aberta); 

- Poll (Votação); 

- Quiz (Questionário); 

- Draw it (Desenhar); 

- Collaborate (Espaço de colaboração); 

- Fill in the Blanks (Espaços em branco - apenas disponível na versão Gold74); 

- Memory Test (Teste de memória apenas - apenas disponível na versão Gold). 

 

Figura 6. Apresentação de PowerPoint inserida no 

Nearpod 

 Figura 7. Como adicionar atividades no Nearpod 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019)  Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

 

 

  

                                                 
74 Versão paga para professores que permite a criação de turmas até 50 alunos, maior capacidade de 

armazenamento de dados e acesso a outras funcionalidades. https://nearpod.com/pricing 
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Vejamos o exemplo da criação de Quiz (Figura 8). 

 

Figura 8. Como adicionar atividades no Nearpod 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

 

Na elaboração do Quiz é possível inserir uma pergunta, adicionar alternativas de 

resposta (add answer), indicar a(s) resposta(s) correta(s), adicionar mais questões (add 

question) e associar uma imagem ou vídeo junto à(s) questão(ões) (add reference). 

Após salvar (save) a atividade elaborada, ela aparecerá no final das miniaturas dos 

slides, sendo possível o seu manuseio para a posição desejada na apresentação. 

Em seguida, salvar a apresentação clicando na opção “Save & Exit” ficando pronta para 

ser partilhada com os alunos. 

  

Passo 5. Dinamizar atividades com os alunos 

 

Após a criação e edição da aula (lesson) já é possível disponibilizar a apresentação para 

os alunos através de smartphones, tablets ou computador conectados à internet. O acesso à aula 

pelo aluno seguirá os seguintes passos: 
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Quadro 2. Disponibilizar as atividades para os alunos 

Passo 1  Passo 2  Passo 3 

 
 

Os alunos acessam ao 

Nearpod (site ou 

aplicativo) e na área 

“Para estudantes” 

inserem o código. 

 
Os alunos são 

direcionados para um 

espaço onde devem inserir 

o nome e turma/escola. 

Escolher “live lesson” 

para gerar código de 

acesso para os alunos. 

Fonte: Arquiva da pesquisadora (2019) 

 

Na sequência ao preenchimento desses dados os alunos terão acesso às atividades 

disponibilizadas pelo professor.  

 

Passo 6. Consultar os relatórios de resultados 

 

Após a realização das atividades e o encerramento da aula é gerado um relatório com os 

resultados dos alunos, podendo ser acessado pelo professor no espaço “Reports”. 

 

Figura 9. Relatórios de resultados 
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Fonte: Arquivo da autora 
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Apêndice 2 - Termo de autorização de uso de imagem 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Pelo presente Instrumento Particular, eu ________________________________, 

nacionalidade brasileira, estado civil _____________, portador(a) da cédula de identidade RG 

nº ______________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _______________, residente e 

domiciliada à Rua ________________________________, nº _______, Bairro 

_______________, município de ___________, Estado _______________/Brasil, responsável 

legal pelo(a) aluno(a)__________________________________________, nacionalidade  

brasileira, por este e na melhor forma de direito, AUTORIZO, de forma gratuita e sem qualquer 

ônus, à pesquisadora Márcia Mychelle Nogueira do Nascimento, a utilização de imagem e de 

trabalhos, vinculados em material produzido nas aulas com utilização de meios tecnológicos 

(celulares e tablets) tais como: fotos, vídeos, textos, entre outros, usados em sua pesquisa de 

mestrado: “Dispositivos móveis e apps na mediação do mobile-learning: estudo de caso em 

contexto educativo”, desenvolvida no Mestrado em Ensino, Programa de Pós-Graduação em 

Ensino, no Campus da UERN, BR 405, Km 153, Pau dos Ferros/RN, e sejam esses destinados 

à divulgação ao público em geral.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) out-door; (II) 

busdoor; publicação em livros, revistas, periódicos e folhetos em geral (encartes, mala direta, 

catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) 

home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (redes sociais, painéis, 

vídeos, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). Por esta ser a expressão da minha 

vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título 

de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 

02 vias de igual teor e forma. 

São Miguel, _____ de junho de 2018 

 

Assinatura do Responsável Legal: _________________________________________ 

Telefone p/ contato: ____________________________ 

E-mail: ______________________________________ 
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Apêndice 3 - Questionário aplicado aos professores 
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Apêndice 4 - Questionário aplicado aos alunos  
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Apêndice 5 - Termo de consentimento livre e esclarecido (alunos) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos seu/sua filho(a) _____________________________________________  

a participar da Pesquisa de Mestrado “Dispositivos móveis e apps na mediação do mobile-

learning: estudo de caso em contexto educativo”, sob a responsabilidade da pesquisadora 

Márcia Mychelle Nogueira do Nascimento, a qual pretende conhecer o potencial dos apps e 

dos dispositivos móveis no processo de ensino e aprendizagem com alunos do 2º ano do ensino 

médio da Escola Estadual Gilney de Souza, São Miguel, Rio Grande do Norte. 

A participação do(a) seu/sua filho(a) é voluntária e se dará por meio de preenchimento 

de questionários, elaboração de relatos em grupo fechado no Facebook e por realização de 

atividades em sala de aula com utilização de celulares e tablets.  

Não haverá riscos decorrentes de participação por parte de nenhum sujeito inserido na 

pesquisa, uma vez que os recursos materiais utilizados para a pesquisa serão os de uso diário 

dos alunos. Se depois de consentir a participação de seu filho(a) Vossa Senhoria poderá desistir 

de continuar participando, tendo o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e 

sem nenhum prejuízo a nenhum dos sujeitos. A Vossa Senhoria não terá nenhuma despesa e 

também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e 

publicados, a identidade será divulgada através de fotos e vídeos que irão expor situações em 

grupo e individual do seu filho(a), bem como os textos produzidos por ele(a) no grupo fechado 

no Facebook. Para qualquer outra informação a Vossa Senhoria poderá entrar em contato com 

a pesquisadora no endereço Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus 

Avançado de Pau dos Ferros, Programa de Pós-Graduação em Ensino, Mestrado Acadêmico 

em Ensino, BR 405, KM 3, Arizona, 59900000 – Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. 
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Consentimento Pós–Informação: 

 

Nós, pais dos alunos do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Gilney de Souza, 

São Miguel, Rio Grande do Norte, fomos informados(as) sobre o que a pesquisadora quer fazer 

e porque precisa da colaboração de meu/minha filho(a) e entendemos a explicação. Por isso, eu 

concordo que meu/minha filho(a) participe do projeto, sabendo que não vamos ganhar nada e 

que poderá sair quando quiser. 

 

São Miguel, 18 de junho de 2018 

 

   

Márcia Mychelle Nogueira do 

Nascimento 

(Pesquisadora responsável) 

 Prof. Doutor Luís Miguel Dias Caetano 

(Orientador) 

 

Assinatura do aluno_________________________________________________________  

Assinatura do responsável____________________________________________________  
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Apêndice 6 - Pedido de colaboração no parecer ao questionário 
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Apêndice 7 - Orientações para parecer de validação aos questionários 

 

ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

“Dispositivos móveis e apps na mediação do mobile-learning: estudo de caso em 

contexto educativo” 

 

Clareza das perguntas 

Avalie se as perguntas são claras. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Opções de resposta 

Verifique se, na sua opinião, as opções de resposta contemplam todas as situações possíveis. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ordem das questões 

Diga se, na sua opinião, a sequência das questões está adequada. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questões parecidas ou repetidas 

Diga se, na sua opinião, existem perguntas muito parecidas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Necessidade de mais perguntas 

Diga se deveria existir mais perguntas e quais. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dê uma opinião geral sobre o questionário 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice 8 - Tabela de avaliação aos pareceres dos questionários 
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Apêndice 9 - Formulário de Dados da Escola 
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Apêndice 10 - Pedido de Autorização dirigido à Escola 
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Apêndice 11 - Validade de construto: relatório dos informantes-chave 
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Apêndice 12 - Identificação de unidades de análise do PPP 

 

 

Unidades de análise (grifo nosso) Página 

do PPP 

A construção da sede própria, na Rua projetada, s/n, Bairro Maria Manoela, 

aconteceu no início de 2000; porém com apenas 6 salas de aula, 1 

secretaria, 1 sala para professores, 1 diretoria, 1 sala para TV Escola (...) 

9 

O espaço construído é composto de uma sala para a diretoria, uma 

secretaria, uma biblioteca, um laboratório de informática (...) 

11 

Não possui espaço para a realização de atividades desportivas e culturais, 

nem para o funcionamento da TV Escola. 

11 

(...) o laboratório de informática precisaria de uma sala mais ampla e mais 

computadores para atender a quantidade de alunos matriculados; e não 

tem sala para funcionamento da TV Escola, os equipamentos são levados 

às salas de aula. 

14, 15 

A Escola desenvolve projetos nos macrocampos acompanhamento 

pedagógico, iniciação científica e pesquisa, leitura e letramento, cultura 

corporal, produção e fruição das artes, e comunicação, cultura digital e uso 

de mídias. 

15 

(...) essas atividades colaboram para o desenvolvimento de um trabalho 

interdisciplinar e contextualizado, bem como na articulação dos eixos: 

trabalho, ciência, cultura e tecnologia, conforme recomendam as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Médio. 

15 

O mundo contemporâneo é marcado por um grande avanço nas tecnologias 

da comunicação e da informação. 

16 

(...) cabe à educação resgatar valores éticos e morais, atitudes e 

comportamentos que possam ser eficientes no processo de formação de um 

cidadão que tenha uma postura solidária na era tecnológica e globalizada, 

sem perder de vista também a sua formação profissional. 

16 

(...) A formação integral do estudante requer um currículo que busque a 

articulação interdisciplinar, ou seja, que as disciplinas se articulem por 

17 
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Unidades de análise (grifo nosso) Página 

do PPP 

meio de atividades integradoras, a partir das inter-relações entre os eixos 

constituintes do Ensino Médio: o trabalho, a ciência, a tecnologia e a 

cultura. 

(...) Apesar de existir na escola biblioteca, laboratório de ciências e 

de informática, e equipamentos da TV Escola, cada um deles têm carências 

que refletem no seu bom funcionamento; de forma geral falta-lhes espaço 

físico e equipamentos suficientes, recursos materiais e humanos (...) 

18 
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Apêndice 13 - Formulário de registro da utilização de tablets 
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Apêndice 14 - Análise da revisão bibliográfica referente às funções da tecnologia no ensino 

 

Categorias: 

(A) Modelos de aprendizagem 

(B) Mediação pedagógica 

(C) Inovação 

(D) Motivação 

(E) Competências e atitudes 
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Apêndice 15 - Análise da revisão bibliográfica referente aos modelos de formação de 

professores 

 

Categorias e subcategorias: 

(A) Tipo de Formação  

A1. Formação Inicial 

A2. Formação Continuada 

 (B) Âmbito da Formação 

 B1. Técnica 

 B2. Didática 

(C) Fatores de Sucesso 

(D) Consequências 

 

Unidades de análise: identificadas com texto sublinhado 

Categorias e subcategorias: identificadas com uso de [X] 
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Apêndice 16 - webQDA: Relatório de unidades de análise por subcategorias 

 

Exemplo de unidades de análise identificadas com apoio do software webQDA para a 

subcategoria “Melhoria da aprendizagem”  
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Apêndice 17 - Registro fotográfico do projeto 

 

Utilização do app Nearpod 

 

Utilização do app Kahoot 

 

Metodologia Peer Instruction 
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Mural colaborativo no Nearpod 

  

Apresentação de Seminários com app Nearpod - Sala de Aula Invertida 
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Apresentação de Seminários com app Nearpod - Sala de Aula Invertida 

 

Atividades em grupo usando o app Nearpod 

 

Apresentação de Seminários com app Nearpod - Sala de Aula Invertida 
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Feedback das atividades realizadas no app Nearpod 

  

Atividade de pesquisa com o app Nearpod Turma do Projeto - 2º ano B 

 


