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RESUMO

Este estudo procurou entender, identificar e discutir benefícios que se apresentam para os
professores, nos processos comunicacionais na área da educação, especialmente em seus aspectos
de inovação na utilização de dispositivos moveis em sala de aula como ferramenta no ensino.
Partiu-se inicialmente dos estudos feitos por Castells (2006) sobre a transformação da cultura digital
gerada pela evolução da tecnologia, apoiada por Prensky (2001) onde aborda sobre os conflitos
geracionais entre os jovens “nativos digitais”, nascidos na era digital e os que nasceram antes
“imigrantes digitais” pessoas estas, que necessitam de treinamento para a utilização de tecnologias.
Também foi empregado os estudos da UNESCO (2013), que aponta as diretrizes que podem apoiar
o trabalho dos professores na utilização de dispositivos móveis em sala de aula e que servem de
base de discussão sobre os conflitos e desafios da educação contemporânea.
A teoria dos usos e gratificações, foi empregada no estudo para auxiliar a compreensão dos
benefícios e motivações que levam a professores a adotar dispositivos móveis em sala de aula.
Foi feito um estudo de casos múltiplos, com escolas que adotaram dispositivo móvel no ensino e
para análise de conteúdo foi empregada entrevistas qualitativas de 15 professores com Survey
quantitativo respondido pelos demais professores das escolas selecionadas, onde foi empregada a
teoria de Sundar e Limperos (2013) que permitiu categorizar o estudo e assim identificar estes
benefícios para os professores com o uso de dispositivos móveis em sala de aula onde destacaramse: Formação de uma comunidade; Possibilita a visitação à lugares remotos; Promove a interação;
Torna mais ativo “o professor”; Permite um controle dinâmico; Cria uma variedade de informações;
Dão apoio; Empregabilidade.
Palavras-chave: dispositivos móveis, inovação, comunicação, benefícios aos professores, teoria dos
usos e gratificações, mobilidade.
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Introdução
A chamada “Era da Informação” vêm se evidenciando no dia a dia e nos discursos de
diversos autores a anos. Castells (2006) abordou em detalhes esse tema em “A Sociedade em
Rede”, indicando a tecnologia como a principal responsável por essa transformação. Hoje presente
nas mais diversas áreas e atividades do cotidiano, a tecnologia, permitiu as pessoas a se comunicar,
agir e aprender das mais diferentes formas.
Segundo as diretrizes publicadas pela UNESCO (2013), sobre a utilização de Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) para a educação, elas poderão trazer crescimento e melhora na
qualidade do ensino, mas para acompanhar essas mudanças/transformações é necessário que as
escolas tenham infraestrutura que suporte essas implantações, sendo um desafio para o Brasil.
Segundo Prensky (2001), os alunos jovens “nativos digitais” que nasceram na era digital tem
mais facilidade em adaptar-se, contrario aos que nasceram antes, conhecidos como “imigrantes
digitais”, caso de professores, gestores entre outros, que precisam aprender sobre a tecnologia.
Como observado por Prensky (2001) entre outros pesquisadores, estas diferenças de
gerações/culturas ou culturais podem gerar conflitos. Logo a adoção de dispositivos móveis em sala
de aula pode até trazer conflitos, mas também pode promover diversos benefícios se devidamente
implantada, sobretudo aos professores. Dentro desse contexto, portanto, a pesquisa procurou
investigar como esse “professor contemporâneo” pode ser beneficiado com a utilização desses
novos dispositivos móveis e de quais formas as barreiras comumente encontradas nessa relação
professor-aluno e aluno-professor, com os smartphones podem ser superadas.
Tornando-se fundamental, portanto, investigar a natureza desses conflitos no ambiente
escolar, as principais mudanças culturais e as dificuldades para adaptação, tendo como foco
principal a motivação e os benefícios que podem ser trazidos aos professores com a adoção dos
dispositivos móveis em sala de aula.
A relevância deste estudo é a ocorrência de que pesquisadores/autores, desde o final dos
anos de 1990, discutem iniciativas para apoio aos professores. No caso de Gilster (1998), que em
Digital Literay aponta que o professor, utilizando dispositivo móvel em sala de aula, passará de
centro do conhecimento para facilitador nas pesquisas e o aprendizado do aluno. Eshet-Alkalai
(2004) aborda a “alfabetização digital” e que na era digital, o “analfabeto digital” não sobrevive.
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Objetivos Específicos foram
- Identificar os principais usos e apropriações de dispositivos móveis por professores em
sala de aula a partir de um estudo com casos múltiplos;
- Cotejar os dados coletados à luz da teoria dos usos e gratificações;
- Apontar alguns dos benefícios a partir de categorias de análise.
1.

A cultura digital e a transformação na comunicação dos professores
As mudanças e transformações do mundo com o desenvolvimento da tecnologia são

apresentadas à luz das reflexões de Castells e Haraway (2006). O desenvolvimento tecnológico,
popularizou conceitos como ciberespaço e cibercultura, que são referenciados nos textos de Lévy
(2010) e González (2011). Aakus e Katz (2004), afirmaram que cada vez mais estas tecnologias,
pode tornar-se mais presente quando novos dispositivos móveis são desenvolvidos, e neles são
incorporadas novas funcionalidades, e a colaboração a este fato podemos citar como a modificação
no estilo de vida e integração com tecnologia.
Inicialmente o estudo da mobilidade é desenvolvido por McLuhan (1974) sob o tema
“Dispositivo Móvel”, posteriormente por Santaella e Katz (2008), Angeluci e Américo (2015) que
fazem parte das discussões deste estudo. Podemos encontrar dentre as sugestões apresentada nas
diretrizes educacionais da UNESCO (2013), que os dispositivos móveis devam ser utilizados como
ferramenta de apoio à educação e aos professores.
Como apresentado anteriormente, o conflito geracional “alunos - nativos digitais” e
“professores/gestores – imigrantes digitais” podem gerar conflitos onde para o professor, pode ser
um fator inibidor ao uso de TICs em sala de aula. Por outro lado, autores como: Leung e Wei
(2000), Moran, Hawkes e El Gayar (2010), Lev-on (2011) e Sundar e Limperos (2013), MagsamenConrad (2015), apoiados na teoria dos usos e gratificações, apresentam em seus estudos benefícios
aos professores que utilizam dispositivos móveis.
1.1 Cenários de um mundo em mutação
Segundo Castells (2006, p. 43; 79 e 80), a indústria eletrônica teve seus primeiros estágios
entre os anos de 1940 a 1960, onde os computadores eram utilizados pelos militares e por grandes
empresas.
Logo em seguida podemos dizer que a próxima evolução foi a transmissão/comunicação de
dados onde passaram a ser utilizados, transmissão via satélite, microondas, cabos submarinos, fibra
ótica, etc. A telefonia celular trouxe mobilidade e transformou a vida das pessoas. A criação e o
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desenvolvimento da Internet, foram importantes transformações tanto tecnológicas quanto
comportamental no mundo.
A transformação na comunicação entre as pessoas, proporcionada pela evolução da
tecnologia envolvendo rede de computadores, telefonia celular e Internet gera um novo ambiente
chamado “ciberespaço”. O primeiro estudo do ciberespaço foi lançado em maio de 1990, na
Universidade do Texas em Austin, EUA, por Michael Benedikt, como descrevem Castells e
Haraway (2006, p. 15). Eles também definem ciberespaço como sendo a integração de todos os
meios digitais, não apenas computadores e softwares, mas também equipamentos leitores de MP3,
tecnologia de imagem médica, jogos, simuladores.
Lévy (2010, p. 16) utiliza “ciberespaço” como apoio para definir “cibercultura”: O
ciberespaço (que também chamarei de "rede") é o novo meio de comunicação que surge da
interconexão mundial dos computadores.
1.1.2 A Mobilidade e a conectividade como paradigmas centrais
O poder de mobilidade, a incorporação de novas funcionalidades e a disponibilidade de
infraestrutura para suportar o uso dos equipamentos móveis, juntamente com a redução do custo dos
aparelhos, foram alguns fatores que propiciaram a grande aceitação dessa nova tecnologia pela
população contemporânea.
Apesar de inúmeros benefícios que os dispositivos móveis trouxeram para as pessoas,
muitas outras preocupações, surgiram em razão da mudança de comportamento.
No gráfico 1, pode-se observar o crescimento individual de acesso à Internet no mundo
desde 2005.

Pelo gráfico 2, pode-se observar que os usuários utilizam 86% do tempo acessando Internet
com smartphones, e 87% do tempo utilizando tablet.
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1.1.3 Os dispositivos móveis e seu lugar na cultura digital
A maioria das inovações dos últimos tempos preocupou-se em auxiliar o homem em sua
rotina e qualidade de vida. McLuhan (1974) diz sobre essas interações, que “parecem fazer parte de
seu corpo”, complementando que a tecnologia é uma extensão do corpo humano, pois não se vive
sem ela.
Já Santaella (2008) define mídia móvel ou mídias locativas como sendo equipamentos sem
fio, que podem ser utilizados em qualquer lugar, remotamente, onde as informações são
transmitidas através de Internet ou sinal de satélite.
“Comunicação monológica” é um termo usado por Katz e Aakhus (2004). É outra forma de
demonstrar a individualidade dos equipamentos móveis. O fenômeno das mídias móveis traz a ideia
de pessoas que vivem em função desse dispositivo. Nesse ambiente, vê-se a predominância das
bandas largas móveis, dos smartphones e tablets e do tráfego mundial de informações pelas mídias
sociais que criam novas condições para a produção e consumo de bens (ANGELUCI e AMÉRICO,
2015, p. 10).
Com foco no trabalho, Kim et al. (2015, p. 1) menciona que o uso dos dispositivos móveis e
Internet podem gerar aumento de produtividade nas empresas. As empresas tem adotado o critério
que funcionários usem seu próprio equipamento móvel, facilitando assim um único equipamento
para comunicar-se em casa e no trabalho. Essa modalidade é chamada BYOD (“Bring Your Own
Device”), ou seja, traga seu próprio dispositivo.
Alunos que saem de uma escola, que não está preparada para usar a tecnologia também
podem enfrentar dificuldades no ambiente de trabalho e tendem a não saber discernir o momento do
uso de seu dispositivo para fins pessoais ou de trabalho.
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Tomando-se por base a pesquisa realizada em 2015, pelo Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETI) e o segmento ligado a escola de
referencial, observa-se que a cultura digital, através do acesso à Internet por celular, está presente
nos professores e alunos, de escolas particulares e públicas. Acima de 75% dos professores e alunos
fazem uso dessa tecnologia (Gráfico 3).

1.2 A Educação Contemporânea: desafios e oportunidades
É necessário refletir sobre as condições das escolas, principalmente as escolas públicas para
assim estabelecer a relação entre educação e tecnologia no Brasil. Segundo o professor Joaquin
Soares Neto (2016), membro do Conselho Nacional de Educação (CNE), ex-presidente do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisa Educacional Anísio Teixeira (INEP), disse entrevista:
“Na realidade brasileira, infraestrutura está sim relacionada com qualidade de ensino. Temos
uma grande desigualdade de infraestrutura e infelizmente as escolas menos equipadas
atendem os alunos mais carentes. Os alunos vêm com uma dificuldade devido a diversos
fatores e ainda chegam em escolas menos preparadas” (NOTÍCIAS, 2016, p. 1).
Soares em 2013, divulgou um estudo em que, os dados levantados apontam que a maior
parte das escolas brasileiras (84,5%) tem só estrutura básica, como: água, banheiro, energia, esgoto
e cozinha. E apenas 0,6% das escolas há uma infraestrutura considerada avançada. Nos dados
levantados pela CETIC, conforme Gráfico 4, demonstra que menos de 45% das escolas públicas
pesquisadas têm acesso à Internet.
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Os dados levantados pela CETIC (2015), em torno de 60% dos alunos, tanto em escolas
públicas como privadas, não têm esse tipo de acesso (Gráfico 5).

O treinamento aos professores sobre uso de TIC na sala de aula patrocinado pelas escolas é
muito baixo (Gráfico 6). Observa-se pelos dados levantados, que os professores fazem seus
treinamentos por conta própria, com amigos, grupos de professores. A motivação para o
aprendizado da TIC é pouco incentivada pela escola (Gráfico 7).
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Através dos dados apresentados pela pesquisa da Cetic (2015), podemos apontar um dos
desafios e preocupação a serem superados apontado pelas diretivas da UNESCO (2013),
relacionada a conflito geracional. Se a maioria dos professores considerados está em uma faixa
etária maior que 35 anos, e mais de 70% dos entrevistados nessa faixa etária, ou acima, nunca
acessaram Internet por falta de interesse, em contra partida só 33% dos jovens entre 10 e 15 anos
mencionaram a falta de interesse como motivo de não acessar Internet.
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1.2.1 As diferenças entre gerações
Jovens que nasceram após o ano 2000 são chamados de “filhos da era digital”, definidos por
Prensky (2001) como “nativos digitais”, Tapscott (2008) como “geração net”, Howe e Strauss
(2009) como “millennials”, Tofler (1980) como “prosumers”, Canavilhas (2013) como “onívoros
digitais”, Katz e Aakhus (2004) como em “contato perpétuo” com dispositivos móveis . Na
infância, o vídeo game e jogos digitais substituíram, na maioria das vezes, os brinquedos
tradicionais, seguida pelos computadores, telefones celulares e uma variedade de aparelhos digitais
que fazem parte do seu cotidiano. Eles vivem em função de seus aparelhos móveis na maioria das
vezes não desligam os equipamentos nem para dormir, e algumas vezes acordam na madrugada
para verificar uma mensagem de algum colega, podemos dizer assim, que os dispositivos móveis
estão tão enraizada e tão presente. Um exemplo é o chamado Phubbing, estudado por Angeluci e
Huang (2015), situações em que se percebe a reunião de jovens, cada um com seu equipamento
móvel, mas que não trocam uma palavra entre si, ficando concentrados apenas em seus
smartphones: interagindo com pessoas distantes e dificilmente se comunicando com as pessoas ao
seu lado. Por outro lado, as mídias móveis e, mais precisamente, o telefone celular, ou smartphone,
é uma ferramenta de sociabilidade.
1.2.2 Professores e as oportunidades das novas tecnologias móveis
Treinamentos são necessários para que os professores transformem e melhorem as
abordagens no ensino e aprendizagem. O papel do professor passa a ser orientador, facilitador e
mediador para a aprendizagem do aluno, passando assim a ter pensamentos mais aguçados, para
desenvolver novas propostas de trabalho para atender alunos que necessitam mais do que
conteúdos, estes alunos precisão de atividades/problemas/desafios

para assim processa-los e

transforma-los em conhecimento devido a sua facilidade e disposição. Barroso e Moraes (2008),
Silva (2015). Goulart (2013) afirmou que, o professor terá à sua frente um “aluno 3.0”. Aluno esse
que estará participando de um “processo de aprendizagem inovador”, tendo à sua disposição
conteúdos para diversas mídias.
1.3 Teoria dos usos e gratificações: um caminho para compreender os benefícios aos
professores.
A teoria dos usos e gratificações (U e G) é uma teoria que, entre outros pontos, auxilia na
análise dos desejos, motivações e benefícios que um indivíduo tem quando se apropria de uma
mídia na comunicação, podendo esse fenômeno ocorrer em diversas áreas e em diversas situações,
de acordo com Magsamen-Conrad et al. (2015).
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Leung e Wei (2000), baseados na teoria de Usos e Gratificações (U e G) apontam três
fatores que motivam as pessoas para o uso de tecnologia entre elas estão: socializar-se com outras
pessoas, orientação para execução de determinada tarefa; motivação afetiva. Para esses três fatores,
pode-se fazer uma associação com a realidade dos professores. A socialização e a orientação para
execução de tarefas, são dois dos fatores que podem estimular tanto o professor quanto o aluno
motivando-os pois, o professor integra-se à realidade do aluno, como terceiro fator a aproximação
do professor com o aluno, utilizando os mesmos recursos tecnológicos, pode gerar uma motivação
de afetividade no âmbito da necessidade mental (cognitiva), podendo ser aprimorada com a adoção
de mídias móveis no ensino o que beneficiaria tanto os professores quanto alunos na apropriação
dessa nova tecnologia na educação. Lev-on (2011) trabalhou com benefício para atender esse desejo
intelectivo.
Apoiado na teoria de Sarapin e Morris (2015) que fez uso de U e G, que em sua pesquisa,
investigaram instrutores que incluíram a utilização do Facebook como nova tecnologia em suas
aulas, avaliando, dessa forma, o aumento da credibilidade no professor. Perceber o aluno
interessado em aprender também é uma motivação e um benefício que o professor busca quando do
exercício da profissão. Uma pesquisa sobre o tema foi desenvolvida por Burakgazi e Yildirim
(2013) e com conclusões satisfatórias em entrevistas realizadas com alunos e professores. Nessa
mesma linha de benefício motivacional, Ventura (2013) realizou uma pesquisa inserindo jogos
digitais e tecnologias móveis em suas aulas, observou que os jogos tipo “edutainment”, motivam o
aprendizado através de “recompensas”, “conquistas”, e “competição”. Moran, Hawkes e El Gayar
(2010) abordam que a adoção de tecnologia móvel nas escolas pode trazer benefícios para o
processo educacional. É possível aumentar a competitividade econômica na região e os alunos são
preparados efetivamente para usarem a tecnologia no local de trabalho. As novas funcionalidades de
mobilidade acopladas aos smartphones que permitem ao usuário contribuir com jornais televisivos
enviando fotos ou vídeos para serem utilizados em suas edições, trazem beneficios e gratificações
aos usuários.
2.1 Revisão literária e bibliográfica
Nessa fase, foi realizada a revisão da literatura sobre cibercultura, mobilidade e
conectividade, mídias móveis, diferença entre gerações, professores e as tecnologias móveis, a
teoria de usos e gratificações, através de um levantamento bibliográfico de artigos e livros digitais
realizado nas bases dos Periódicos Capes, Periódicos USCS, Google Acadêmico, e também em
livros impressos.
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2.2 Estudo de caso
O estudo dos casos múltiplos iniciou com visitas informais a diversas escolas particulares de
São Paulo, tendo como foco escolas que utilizam dispositivos móveis no projeto pedagógico há
mais de dois anos. Nesse período, chegou-se a um grupo educacional composto por cinco escolas,
dentre elas foram escolhias três localizadas na capital paulista, em bairros de classe A (Moema78%, Jardins75% e Perdizes-69%) pois, estavam mais adiantadas em seu processo de implantação
das TICs “segundo o diretor técnico” e contou-se com 105 professores participantes.
Diversas visitas informais ocorreram nessas três escolas selecionadas e constatou-se, que as
escolas usavam o mesmo projeto pedagógico, adotavam diversos aplicativos com foco na educação.
Os aplicativos, são Google Apps for Education da empresa Google, também observou-se que a
rede wi-fi de alta velocidade é disponível em todos os ambientes das escolas.
Em uma das visitas, em reunião ao coordenador técnico educacional da Escola 1, em São
Paulo, ele apresentou como são usados os dispositivos móveis na escola, para: comunicação entre
alunos e professores, realizar tarefas na escola e em casa, gravação e visualização de vídeos, acesso
a mapas, bibliotecas e museus virtuais.
A Escola 2 foi visitada diversas vezes. Foram realizadas reuniões com a diretora pedagógica
do grupo, diretor de tecnologia, coordenador técnico e professores. A diretora apresentou toda a
estrutura do grupo, e como as escolas trabalham integradas no projeto educacional.
As visitas na Escola 3, foram realizadas com a coordenadora de tecnologia e com os
professores. Na primeira visita a coordenadora apresentou o programa de ensino e enfatizou que os
aplicativos educacionais são os mesmos de todas as escolas do grupo.
A entrevista iniciou-se com professores que deveriam lecionar para alunos do ensino médio
ou fundamental e utilizar dispositivos móveis como ferramenta em suas aulas. A pergunta inicial
feita ao professor era para que descrevesse como utilizava tecnologia móvel em sala de aula. As
entrevistas foram realizadas durante o primeiro semestre do ano de 2016.
Nas visitas feitas as escolas durante o período, foi observado transformações dos espaços de
sala de aula, saído dos moldes tradicionais de sala com carteiras e mesas, lousas de giz para espaços
coloridos com almofadões e infraestruturas diferenciadas por televisores, internet de alta velocidade
e possibilidade de utilização das tecnologias moveis disponibilizadas pela própria escola ou de uso
pessoal do aluno (celulares/smartphones/tablets).
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3. Análise dos Resultados, Codificação, Categorização e Inferência
3.1 Codificação e categorização
Após as entrevistas verificou-se que a equipe técnico pedagógica e gestora dão pleno apoio
aos professores quanto ao uso das TICs. Como descrito pelo professor 15.
[...] ela tem uma preocupação em disponibilizar recursos, informação, treinamento, o
coordenador de tecnologia educacional dá todo apoio que precisamos, diariamente ele está
conversando conosco, compartilha inovações, novas aplicações, como preparar aula, como
administrar, no dia a dia ele está nos apoiando, tem também um rapaz que dá todo apoio a
infraestrutura, qualquer problema ele socorre logo, o que me fez adotar é esse apoio da
escola e suporte do coordenador e do rapaz da infraestrutura, isso me motiva muito porque
não tenho problema [...] (PROFESSOR 15).
Em consequência da informação levantadas e observações. Os professores são preparados
para extrair o melhor da tecnologia e os alunos sentem-se interessado em participar das iniciativas,
que podem contribuir para sua aprendizagem.
3.2 1º- Beneficio: Formação de uma comunidade.
Será apresentada a formação em comunidade, a partir da pesquisa aplicada.
[...] o professor que usa mais tecnologia, o aluno tem um pouco mais de liberdade, ele se
sente mais parecido com este professor, a relação interpessoal fica muito melhor além de
aprendizado, não se compara (PROFESSOR 1).
O gráfico 8, apresentou que de 83%, 49% concorda totalmente, 34% concordam
parcialmente em que o uso das tecnologias móveis colabora para a criação de uma comunidade.
O que torna a comunicação mais leve, muito mais prazerosa e eficiente, como relatam os
Professores 3, 9 e 11 durante suas entrevistas. Os 17% restantes dos professores, reluta em utilizar
dispositivos móveis como ferramentas para complementar sua aula.
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3.3 2º- Beneficio: Possibilita a visitação a lugares remotos
O gráfico 9, comprovou que 79% dos professores concordam totalmente que a experiência de estar
presente em ambientes distantes é um facilitador gerado pelos dispositivos móveis em sala de aula, sendo
consenso entre os professores entrevistados que é um beneficio interessante.

3.4 3º- Beneficio: Promove a interação
Como benefícios, os professores relataram agilidade na comunicação e interações entre
escola e professores, relacionando a solução de situações/problemas (professor 8). O professor3
relaciona o desenvolvimento e aplicação/correção de atividades elaboradas e passadas aos alunos.
[...] quando a tecnologia tem este poder de correção automática, como o recurso do flubaroo
que eu falei, só to dando exemplo porque ele foi marcante pra mim, o aluno começa a ver
significado em fazer. (PROFESSOR 3).

Através do gráfico 10, confirmaram as observações dos Professores 2 e 14. A maioria, 74%,
afirma que concorda totalmente que a adoção dos dispositivos móveis permite a realização de uma
série de tarefas.
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No Gráfico 11, 62%, aponta como benefício a possibilidade de armazenamento de
informações.
[...] Sim, perfeito, é algo que você quer montar com pressa e vem rápido, guardar as aulas
para os próximos anos, com pequenas adaptações para os anos seguintes, eu posso pegar os
exercícios do ano anterior, jogar para este ano, dar uma baixada no que precisa, mudar
algumas coisas, alguma figura, mudar algum pedacinho de texto, muitas vezes o texto já está
pronto, é um facilitador, é rápido, não precisa ficar pensando muito (PROFESSOR 2).
Isso coincide com o depoimento do Professor 2, que aponta essa facilidade como um fator
de produtividade e ganho de tempo ao professor, o que pode ser verificado na citação acima.
3.5 4º- Beneficio: Torna mais ativo
Os professores relataram que após a adoção das tecnologias móveis em suas aulas sentiramse mais ativos, rejuvenescidos, ágeis, motivados, também perceberam maior presença e interesse de
seus alunos.
[...] hoje eu vejo alunos que estavam lá sem fazer nada, abrem o caderno e começam a fazer
exercício, passam a resposta para o dispositivo móvel, você percebe que aos poucos vai
encantando a turma, pro professor o que ele quer é ensinar e que a turma aprenda
(PROFESSOR 11).
No gráfico 12, 62% dos professores responderam que concordam totalmente que se sente
ativo quando utiliza tecnologia móvel em sua aula. Esta afirmação coincide com a abordagem feita
pelos professores 3, 5, 6, 11 e 12. Já 21%, discordam desta informação, estes não identificam que a
utilização de dispositivo móvel em sala de aula é um fator para torná-lo ativo. Possivelmente, não
conseguiram o aumento de produtividade.
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3.6 5º Benefício: Permite um controle dinâmico
Os professores passam a ser “gestores responsáveis da aprendizagem dos alunos e aos
alunos cabe o papel consciente de autogestão”.
O gráfico 13, mostrou que a maioria dos professores é contraria à afirmação que o professor
se mantém no comando após a implantação de tecnologia móvel na sala de aula.

Durante as entrevistas foram mencionadas diversas vantagens como a construção do
conhecimento de forma compartilhada, entre os alunos, supervisionada e orientada pelo professor e
que as tecnologia moveis facilitaram a este processo e consequentemente na quebra de paradigmas
(professores 6 e 9), também manifestaram dificuldades que poderiam interferir no resultado
esperado “professor fora do controle”, inconscientemente, a perda de concentração ou dispersão do
tema/assunto, comentários dos professores 1, 2 e 14 e o professor 15.
O professor 3,7, 10, 11, 12 e 14 destaca que a comunicação tem mais fluidez e
consequentemente que o professor não é mais o detentor do conhecimento, que este conhecimento
agora é compartilhado e construído entre os alunos. Outro benefício apontado, a redução da pressão
exercida sobre o professor para a resposta rápida a determinado questionamento, pois o professor
permite que o aluno faça uso de seu dispositivo móvel para pesquisa on-line. (Professor 10).
[...] agora quem faz as aulas são eles, primeiro vou falar do médio depois do fundamental II,
então no médio todo dia tem o chromebook, já reservo, e coloco lá o título, esta semana a
gente está vendo DNA, então eles tinham que fazer, eu comecei na aula, fiz alguns slides na
apresentação, e dei os 5 itens, e à partir daqui vocês fazem, eles tem que entrar na Internet
[...] (PROFESSOR 9).
Dessa forma, o aluno torna-se protagonista do conhecimento buscando as informações que
são necessárias para o seu desenvolvimento e formação.
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3.7 6º Benefício: Criar uma variedade de informações
Com relação ao uso dos dispositivos moveis e a criação de variedades de informações nas
diversas entrevistas feitas foi constatado como benefícios a apresentação de textos, figuras, fotos,
áudios e vídeos em que o mesmo faz uso para complementar e ou instigar os alunos pela busca do
conhecimento em suas aulas (professores 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 12), ponderaram ainda que, a uma
melhora na comunicação e um aumento na qualidade da aprendizagem dos alunos.
[...] dou um tema, faço com que ele pesquise aquele tema, e vejo como ele constrói aquele
conteúdo, individualmente ou em grupo, ai ele pode utilizar este artefato para compartilhar
comigo e com os colegas, ele pode gerar apresentação em vídeo, áudio, como eu uso o
celular, principalmente para que eles pesquisem e produzam, entreguem ou exercícios ou
tarefas [...] (PROFESSOR 6).
O gráfico 14, permitiu constatar que cerca de 79% dos professores concordam totalmente
que os dispositivos móveis permitem uma visualização/criação de grande variedade de informações,
fato este também confirmado nas entrevistas qualitativas.
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3.8 7º Benefício: Dão apoio
O gráfico 15, apresentou que: 70% concorda totalmente e 26% concordam parcialmente que
os dispositivos móveis em conjunto com a Internet apresentam recursos visuais de uso mais eficaz
a melhora nas aulas ministradas.

[...] eu utilizo mais como ferramentas são as tecnologias do Google, estas ferramentas
possibilitam visita virtual a museus, apreciar obra de arte, isto em sala de aula, e com alunos
com ipad, celular, a gente, dependendo do que a gente for trabalhar a gente utiliza alguns
aplicativos, pra complementar [...] (PROFESSOR 7).
Além das visitas virtuais a museus, o Professor 7, incorporou em sua aula a utilização do
aplicativo da Microsoft , o Minecraft, para que os alunos façam uma releitura de obras de arte.
O Professor 6, em seu comentário, tem a mesma visão apontada pelas respostas do
questionário quantitativo no Gráfico 16. Os recursos visuais disponibilizados pela tecnologia móvel
é um facilitador como ferramenta de apoio ao professor no exercício de suas atividades.
[...] você tem tantos dias pra fotografar plantas no caminho, daqui do colégio até sua casa,
fotografa plantas diferentes, tem até aplicativo dentro do Google que pode reconhecer a
planta, eu quero saber que tipo de planta é esta, o que eles mais adoram é zoológico, tira
foto, faz uma classificação, estou pensando em fazer um aplicativo para que eles utilizem no
celular [...] (PROFESSOR 6).
Alguns professores não entendem o uso da tecnologia móvel como apoio. Mesmo mudando
seu pensamento, ao encontrar um problema eles abortam o processo de utilização de dispositivo
móvel e recuam para aula sem tecnologia, temos outros casos de professores que pensão que a
tecnologia é só uma forma de distração e o caso dos professores que não gostam ou não tem
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interesse em inovar, mantendo as aulas no formato tradicional, resistindo a aceitar como apoio às
suas aulas.
[...] Este paradigma está mudando, como a gente muda um comportamento, é através dos
resultados. Esta mudança é constante, alguns aceitam mudar rapidamente, conseguem ou
não, alguns professores são isto mesmo, mais resistentes [...] (PROFESSOR 6).
“[...] Tem muito preconceito, porque o dispositivo móvel, ele foi usado muito como
distrator, as pessoas mais velhas acham que o dispositivo foi feito sempre para distrair o
aluno [...]” (PROFESSOR 3).
Infelizmente alguns professores ainda tem esta visão destorcida da utilização da tecnologia,
mas a medida que forem fazendo uso, será possível desmistificar este conceito.
8º Benefício: Empregabilidade
Quanto a empregabilidade e melhores salários foram temas abordados pelos professores nas
entrevistas realizadas, os professores 8, 9, 11 e 12 responderam que em um curto prazo 3 a 4 anos, o
professor que tiver mais facilidade no uso adequado das tecnologias e dos dispositivos moveis em
sala de aula terão oportunidades melhores de trabalho e salários diferenciados.
[...] então estes professores que estão saindo na dianteira agora, daqui 3 ou 4 anos, vão ter
mais disponibilidade de emprego e com um ganho diferencial, já tem experiência, e irão
aumentar as escolas que utilizam tecnologia, as escolas que estão implantando vão
começando a olhar para professores com experiência nas ferramentas, os professores que
conhecem são poucos e passaram a ser valorizados, tanto financeiramente como
empregabilidade (PROFESSOR 11).
Desta forma, se faz necessário a formação continuada e a utilização destes dispositivos que
estão cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, permitindo novos aprendizados a
partir de sua aderência.
3.9 Síntese dos benefícios
Como sínteses dos benefícios levantadas nesta pesquisa, através das entrevistas e survey
feitos junto aos professores participantes, podemos citar que, com o aumento no uso de dispositivos
moveis em sala de aula, também cresce a motivação do professor na realização de sua atividade
como docente e esta motivação é proporcional aos resultados obtidos e benefícios conseguidos.
O levantamento dos dados obtidos mostrou que, os benefícios podem existir, mas dependem
da convergência de diversos fatores. Tais como, a escola deve possuir a infraestrutura de “internet
para acesso sem fio” instalada e funcionado adequadamente a sua necessidade.
Devem haver treinamento para os professores no referente uso das tecnologias e conteúdo.
Os conteúdos educacionais, devem ser criados e aprimorados adequadamente para serem acessados
nas novas tecnologias.
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Os alunos devem saber diferenciar o uso dos dispositivos moveis, no que tangem como
ferramentas para o estudo e lazer.
Os envolvidos em educação devem ter plena consciência que os dispositivos móveis são
apenas ferramentas, que como tantas outras servem para melhorar a comunicação entre professores
e alunos.
Que da mesma forma que professores resistem a utilização de tecnologia móvel em sala de
aula, existem alunos que preferem as formas tradicionais de aula. Ter consciência que, existem
disciplinas e temas que têm maior aderência para utilização de tecnologia móvel em suas aulas.
4 Considerações Finais
O objetivo deste estudo foi compreender como os professores são beneficiados com a
adoção de dispositivo móvel em sala de aula. O recorte do estudo privilegiou unidades de ensino
que, por razões econômicas e de renda, apresentam melhores condições para a análise proposta.
Conforme apontam os professores entrevistados, o bom resultado obtido na implantação dos
dispositivos móveis em sala de aula deve-se ao investimento em infraestrutura propiciado pela
gestão das escolas e pelo trabalho do coordenador técnico pedagógico que trabalha na capacitação
dos professores e auxilia na elaboração de conteúdo para ser aplicado nas aulas.
Pudemos observar que os benefícios aos professores é proporcional ao aumento do uso do
dispositivo móvel em suas aulas. Muitos dos professores entrevistados exploraram o lado positivo
da utilização de tecnologia móvel em sala de aula, enquanto poucos citaram os pontos negativos.
Outra reflexão não explorada, refere-se ao conteúdo das aulas preparadas pelo professor.
Nesta nova forma de trabalho todo o material produzido fica armazenado digitalmente nos
computadores das escolas.
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