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RESUMO 

VOLTOLINI, Ana Graciela Mendes Fernandes da Fonseca. Na palma da mão: A difusão de 

celulares e smartphones e possibilidades para o ensino-aprendizagem no Brasil. 
2016.184f. Tese (Doutorado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de São 

Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

A pesquisa considera a difusão de celulares e smartphones e as consequências deste fato em 

possibilidades para o ensino-aprendizagem. Aparatos de comunicação sempre estiveram 

ligados ao processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, com o desenvolvimento mais 

intenso, nas últimas décadas, das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), essa 

relação vem ganhando novos contornos. Surge a Internet, a evolução das máquinas 

computacionais e, recentemente, a explosão dos dispositivos móveis, fornecendo novos 

produtos e serviços convergentes. Nesse contexto, celulares e smartphones tem sido utilizados 

e recomendados para apoio e complemento do processo de ensino-aprendizagem: a chamada 

Aprendizagem Móvel. Esse ramo cresce devido à rápida expansão e barateamento dessas 

tecnologias na sociedade. Para verificar cientificamente essa relação foi realizada uma 

pesquisa de natureza qualitativa, do tipo exploratória, com dois projetos de Aprendizagem 

Móvel em andamento no Brasil, o Palma – Programa de Alfabetização na Língua Materna e o 

Escola Com Celular – ECC. Assim, a partir dos dados provenientes da pesquisa, 

identificamos alguns aspectos relacionados ao uso de celulares e smartphones para o processo 

de ensino-aprendizagem que contribuem na compreensão desse campo ainda em construção 

no Brasil. O uso desses dispositivos como suporte para processos de ensino-aprendizagem nos 

projetos estudados é delineado pelos aspectos tecnologia, dispositivo, público e contexto e 

novas tecnologias e Aprendizagem Móvel. O aspecto dispositivo desdobra-se em dimensões 

como disseminação, multifuncionalidade e acessibilidade que embasam os projetos, ainda 

favorece características apontadas como importantes para o processo de ensino-aprendizagem 

na atualidade, como mobilidade e portabilidade. Os projetos pesquisados demonstram 

potencial e metodologia adequada aos contextos para os quais foram criados e aplicados. 

Entretanto, a pesquisa indicou que ao mesmo tempo em que celulares e smartphones 

representam o ápice da convergência tecnológica e são considerados extremamente populares 

e acessíveis na sociedade contemporânea, com possibilidades concretas como nos projetos 

estudados, não conseguiram conquistar uma posição sólida como suporte para o ensino-

aprendizagem. Tal indicação se deve, de acordo com o corpus, à carência de alguns fatores, 

como: fomento, as práticas se mostram extremamente dependentes da iniciativa pública ou 

privada para sua extensão e continuidade; sensibilização para o uso de tecnologias 

disponíveis, não consideram o aparelho dos próprios alunos e um planejamento que inclua, 

capacite e incentive o uso desses dispositivos. Além disso, a pesquisa também destaca a 

necessidade de uma visão crítica do uso e papel da tecnologia nesses processos. 

 

Palavras-chave: Telefone Celular,  Ensino-Aprendizagem, Mobilidade. 

 

 

 



RESUMEN 

La investigación considera la propagación del uso de celulares y smartphones y la 

consecuencias de este hecho en posibilidad para ser utilizados en la enseñanza y aprendizaje. 

Estos aparatos de comunicación siempre han estado vinculados al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Además, con el desarrollo cada día más intenso en las últimas décadas de las 

tecnologías de la informática y de la comunicación (TIC), esa relación ha alcanzado nuevos 

caminos. Surge la internet, la evolución de las máquinas computacionales y recientemente, la 

explosión de dispositivos móviles, proporcionado así, nuevos productos y servicios 

convergentes. Bajo este contexto, los celulares y smartphones vienen siendo utilizados y 

recomendados para apoyar y complementar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual 

es llamado como “Aprendizaje Móvil”. Este ramo está creciendo socialmente, debido a la 

gran expansión y el bajo costo de esas tecnologías. Para comprobar científicamente esa 

relación, fue realizada una investigación de naturaleza cualitativa de tipo exploratorio, en dos 

proyectos de aprendizaje móvil que actualmente están en proceso en Brasil, en el programa 

Palma – Programa de Alfabetización de la Lengua Materna y en la ECC – Escuela Con 

Celular. Así, a partir de los datos de la investigación, hemos identificado algunos aspectos 

relacionados con el uso de celulares y smartphones para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que contribuyen a la comprensión de este campo todavía en construcción en 

Brasil. El uso de estos dispositivos como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

los proyectos estudiados se delineado por aspectos tecnología, dispositivo, público y contexto 

y las nuevas tecnologías y el aprendizaje móvil. La apariencia de estos dispositivos se 

despliega en dimensiones como diseminación, multifuncionalidad y accesibilidad envuelven 

las propuestas del proyecto, todavía favorece características apuntadas como importantes para 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en la actualidad y como movilidad y portabilidad. Los 

proyectos analizados demuestran un potencial y una metodología, adecuados a los contextos 

para los cuales fueron creados y aplicados. Sin embargo la investigación indicó, que al mismo 

tiempo en que los celulares y smartphones representan el punto más alto de desarrollo 

tecnológico y que son considerados extremamente populares y accesibles para la sociedad 

contemporánea con posibilidades concretas como en los proyectos analizados, no podrán 

conquistar una posición sólida como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje. Esta 

indicación se debe, según la investigación, a la falta de fomento, ya que las prácticas se 

muestran demasiado dependientes de la iniciativa pública o privada para su extensión y 

continuidad; a la sensibilización para el uso de tecnologías disponibles, no se considera el 

aparato de los propios alumnos y un planeamiento que incluya el uso de estos dispositivos. 

Por otra parte, la investigación también pone de relieve la necesidad de una visión crítica de la 

utilización y el papel de la tecnología en estos procesos. 

 

 

Palabras clave: Teléfono celular, Enseñanza y Aprendizaje, Movilidad. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The research considers the propagation of mobile phones and smartphones and the 

consequences of this fact on possibilities for teaching and learning. Communication apparatus 

have always been linked to the teaching-learning process. However, with the most intense 

development, in recent decades, of the Information and Communication Technologies (ICT), 

this relation has gained new contours. The Internet arises, the evolution of computing 

machines and, recently, the explosion of mobile devices, providing new products and 

converged services. In this context, mobile and smartphones have been used and 

recommended for support and complement of the teaching-learning process: the so-called 

Mobile Learning. This segment grows due to the rapid expansion and cheapening of these 

technologies in society. To scientifically verify this relation, a qualitative research was 

performed, exploratory type, with two projects of mobile learning underway in Brazil, the 

Palma - Literacy Mother Language Program and School with Cell Phone. So, from the data 

from the research, we have identified some aspects related to the use of mobile phones and 

smartphones for the process of teaching and learning that contribute to the understanding of 

this field still under construction in Brazil. The use of these devices as support for teaching 

and learning processes in the studied projects is outlined by aspects technology, public and 

context and new technologies and mobile learning. The device aspect unfolds in dimensions 

as dissemination, multi-functionality and accessibility support the proposals, still favor 

characteristics identified as important to the process of teaching and learning nowadays, as 

mobility and portability. The projects analyzed show potential and appropriate methodology 

to the context for which they were created and applied. However, the research indicated that 

while cellphones and smartphones represent the pinnacle of technological convergence and 

are considered extremely popular and accessible in contemporary society, with concrete 

possibilities as in the analyzed projects, failed to gain a solid position as a tool for teaching 

and learning. Such indication is due, according to the research, to lack of: support, practices 

show extremely dependent on public or private initiative for its extent and continuity; 

awareness for the use of available technologies, do not consider the device of the students and 

a plan that that includes, enables and encourages the use of these devices. Moreover, the 

research also highlights the need for a critical view of the use and function of technology in 

these processes. 

 

Keywords: Mobile phones, Teaching-learning, Mobility. 
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INTRODUÇÃO  

 

Em 2012, participei pela primeira e única vez da Campus Party1 em São Paulo. O 

evento culminou com a minha chegada à cidade e aproveitei a oportunidade para conhecer e 

vivenciar experiências ligadas à área de novas tecnologias de informação e comunicação. 

Durante o evento dois debates me chamaram atenção, um sobre celular na educação e outro 

sobre mobilidade digital e educação: a escola para além de seus muros. Meu interesse por esta 

tecnologia não é de hoje. O telefone celular e seus usos cotidianos foram objetos de pesquisa 

da minha dissertação e, portanto, me pareceu uma boa escolha saber mais sobre uma 

possibilidade de uso que até então desconhecia. Na ocasião foram apresentadas algumas 

iniciativas com o uso de celulares para o ensino-aprendizagem e o assunto me despertou 

interesse. Teria essa tecnologia possibilidade de servir também como ferramenta de ensino-

aprendizagem? Como? Os desdobramentos desses questionamentos estão nas páginas a 

seguir. 

Muito antes da era digital, dos computadores de mesa nos laboratórios de informática 

ou dos laptops educacionais do PROUCA – Programa Um Computador por Aluno, do 

Governo Federal, aparatos de comunicação eram alvos de interesse por parte da educação.  

De acordo com Paulo Freire e Sérgio Guimarães, em Educar com a Mídia, obra 

seminal sobre meios de comunicação e educação, escrita em 1984 e reeditada em 2011, os 

meios de comunicação são antigas ferramentas presentes no dia-a-dia da sala de aula. Para os 

autores, os meios de comunicação podem tanto ser incorporados como recurso didático 

quanto contribuir na formação dos indivíduos, abastecendo-os de informação. De acordo com 

Baccega as crianças chegam à escola já alfabetizadas, uma alfabetização audiovisual pela TV 

“Assim a televisão introduziu-se como fonte de educação que não pode ser ignorada” (2002, 

p.4). 

Ainda, diante dos meios de comunicação disponíveis na década de 1980, Freire e 

Guimarães (2011) alertavam também para questões propagadas com frequência na atualidade: 

a necessidade de mudança na postura da escola e dos modelos educacionais e a influência que 

os aparatos comunicacionais exercem na tarefa de ensinar e aprender.  

Sobre a influência de outros circuitos informativos, além da escola, Freire e 

Guimarães resgatam o conceito de “escola paralela”: “A escola paralela é constituída pelo 

                                                           
1 Campus Party é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo nas áreas de: Inovação, Criatividade, Ciência, 

Empreendedorismo e Entretenimento Digital. O evento acontece uma vez por ano na cidade de São Paulo-SP. 
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conjunto dos circuitos graças aos quais chegam aos alunos (bem como aos demais), de fora da 

escola, informações, conhecimentos, uma certa formação cultural, nos mais variados 

domínios” (2011, p.27). 

De acordo com o conceito, esses outros canais de comunicação e informação que os 

professores não controlam são frequentados massivamente pelos alunos, não podendo, 

qualquer que seja a opinião, negligenciar o problema pedagógico e sociológico que eles 

colocam. Mas a questão crucial para os autores “Trata-se de saber se a escola e a escola 

paralela vão se ignorar, comportar-se como adversárias ou se aliar” (2011, p.27).  

Atribuir a essa obra o status de seminal, se deve ao fato de que Freire e Guimarães 

apontaram questões em outro contexto comunicacional, que ainda não contava com a 

convergência tecnológica. Entretanto, as questões colocadas se mostram extremamente 

contemporâneas e continuam permeando as discussões quando o assunto é educação e 

comunicação. 

Para Freire e Guimarães (2011) a apropriação dos meios de comunicação para fins de 

ensino-aprendizagem é perfeitamente possível e benéfica, sejam estes meios analógicos ou 

digitais. Porém, esta apropriação requer planejamento e esforço para que possa de fato ser útil 

e representar um diferencial. O uso de aparatos de comunicação pode ser uma alternativa para 

renovar metodologias, apoiar e complementar o processo de ensino e ampliar o espaço e 

tempo de aprendizagem.  

Segundo Freire e Guimarães, essas percepções já existiam, no entanto são 

reconfiguradas com a chegada das TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação, que tem 

características diferentes dos meios tradicionais, massivos, como rádio e televisão. As TIC são 

meios bidirecionais “de todos para todos”, em que o conteúdo é produzido, acessado e 

compartilhado de múltiplos dispositivos. Don Tapscott (1999), ao avaliar o impacto das 

mídias digitais no ensino-aprendizagem, ressalta essa característica das novas tecnologias, a 

natureza distribuída, interativa, de “muitos-para-muitos”.  

Sharples et al. (2005) destaca três eras de aprendizado mediadas por recursos da 

comunicação. Na primeira, a era da alfabetização em massa, o livro foi o meio de instrução, e 

o objetivo principal do sistema de educação era a transmissão de informação. Na segunda, a 

era do computador, a educação é reconceituada em torno da construção do conhecimento 

através da modelagem de informações, processamento e interação. A terceira é a era da 

tecnologia móvel, onde a educação é concebida como uma conversa em contexto, habilitada 

pela interação contínua através da tecnologia pessoal e móvel.  
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No Brasil, se tratando da Educação Pública, algumas iniciativas no uso de TIC foram 

adotadas formalmente, os laboratórios de informática através do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (ProInfo) – criado pelo Ministério da Educação com o objetivo de 

promover o uso pedagógico da informática na rede pública, o PROUCA – Programa Um 

Computador por Aluno, do Governo Federal que utiliza laptops educacionais; e em 2012 o 

Governo Federal começou uma política de aquisição e distribuição de tablets para escolas 

públicas.  

No cenário atual, podemos destacar o crescimento dos dispositivos móveis, em 

especial, celulares e smartphones. Disseminados, portáteis, familiares e multimídias, esses 

dispositivos possibilitam alternativas que podem ser exploradas também para o ensino-

aprendizagem. Diante desses aspectos, recomendá-los e incorporá-los pode ser uma 

alternativa para práticas educacionais. 

Celulares e smartphones são os dispositivos móveis mais incentivados para o uso de 

tecnologias no ensino-aprendizagem, devido à popularização, disponibilidade e portabilidade. 

O telefone celular é sem dúvida a tecnologia mais popular e acessível na atualidade. “Se o 

computador ainda é um objeto restrito, o celular está presente em boa parte das escolas, nas 

mochilas dos alunos de diferentes classes sociais” (MERIJE, 2012, p.81). 

Adelina Moura (2009) classifica o celular como um computador portátil, que permite 

trabalhar, aprender e nos organizar onde quer que estejamos. Umas das características para 

que seja possível, aprender em outros espaços, é a portabilidade “As tecnologias móveis 

ampliam o tempo e o espaço de estudo ao quebrar as barreiras temporais e espaciais, visto que 

o aluno pode aceder ao material de estudo em diversos momentos e contextos” (MOURA E 

CARVALHO, 2009, p.36).  

Em uma experiência com o uso de celulares para o registro de jogos para a posterior 

análise de lances, movimentos e passes no ensino da disciplina de educação física, Sena e 

Burgos (2010) destacam, além da disseminação, o fato do celular ser um aparelho multimídia. 

Ainda, ressaltam os aspectos atratividade e contextualização do processo de ensino-

aprendizagem a partir da apropriação desta tecnologia. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO 

tem sido grande incentivadora do uso de celulares e smartphones para o ensino-aprendizagem.  

De acordo com o Policy Guidelines for Mobile Learning (2013), um guia que recomenda o 

uso de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem, com foco nos celulares, aponta que 

os motivos para a apropriação são, além da popularização, permitir a aprendizagem em 
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qualquer hora e lugar; dar suporte a aprendizagem in loco e prover avaliação e feedback 

imediatos.  

Um estudo produzido pelo Horizon Project da NMC (New Media Consortium) que faz 

parte da série Horizon Report2 “Perspectivas Tecnológicas para o Ensino Fundamental e 

Médio Brasileiro”, publicado em 2012, com o objetivo de informar líderes educacionais 

brasileiros sobre importantes desenvolvimentos em tecnologias de apoio para o ensino-

aprendizado, colocou celulares e tablets em um horizonte de um ano ou menos para que sejam 

adotados pelas escolas. No entanto, diferentemente dos tablets ou como aconteceu com o 

PROUCA, no caso dos celulares não há uma perspectiva ou projeto por parte do poder 

público incentivando o seu uso. Iniciativas com uso de celulares e smartphones têm sido 

práticas independentes, realizadas por professores, escolas ou instituições privadas, ainda não 

fazem parte do cotidiano e não estão difundidas.  

Na contramão da popularização e multifuncionalidade dessas tecnologias, de acordo 

com o estudo Aprendizagem Móvel no Brasil realizado pelo Centro de Estudos Brasileiros da 

Universidade de Columbia (ROSA E AZENHA, 2015), para os gestores os celulares não são 

reconhecidos como possíveis ferramentas de ensino-aprendizagem, embora sejam 

extremamente familiares e já tenham sido adquiridos. 

Apesar da difusão do mobile, em especial celulares e smartphones, disseminados, 

populares e multimídias e de estudos que apontam que esses dispositivos estão em curto prazo 

de adoção para o ensino-aprendizagem, a tese é de que o uso de celulares e smartphones para 

o ensino-aprendizagem ainda não é representativo no país. Para verificar cientificamente a 

relação difusão desses dispositivos e possibilidades para o ensino-aprendizagem foi realizada 

uma pesquisa a partir de dois projetos de Aprendizagem Móvel em andamento no Brasil, o 

Palma – Programa de Alfabetização na Língua Materna e o Escola Com Celular – ECC. O 

corpus foi escolhido levando em consideração o histórico e trabalho desenvolvido pelos 

projetos que ofereceram subsídios necessários para a visualização e estudo do tema. 

O Palma – Programa de Alfabetização na Língua Materna, desenvolvido pela empresa 

IES2, é um aplicativo para dispositivos móveis que combina sons, letras e imagens criado 

para o apoio ao processo de ensino-aprendizagem para pessoas em fase inicial de 

alfabetização ou com dificuldades de aprendizagem.  

                                                           
2 Trata-se de uma iniciativa, a nível mundial, para traçar as tecnologias emergentes para o ensino e 

aprendizagem. 
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O Escola Com Celular - ECC, desenvolvido pela Fundação Vanzolini, é um projeto 

que propõe trazer o celular para ser utilizado dentro de sala de aula e também fora dela de 

maneira planejada para trabalhar o conteúdo curricular de uma forma diferente, através do 

dispositivo móvel e sob um eixo norteador, a sustentabilidade.  

A pesquisa buscou a partir de um estudo mais detalhado desses dois projetos, uma 

aproximação com a realidade e assim identificou alguns aspectos nesses casos que contribuem 

para a compreensão e estudo sobre o uso de celulares e smartphones para o processo de 

ensino-aprendizagem, um campo ainda em construção no país. Além disso, a pesquisa 

também aponta formas e situações em que o uso de celulares e smartphones pode representar 

possibilidades para o processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com o corpus, o uso desses dispositivos como suporte para os processos de 

ensino-aprendizagem é delineado por aspectos como tecnologia, dispositivo, público e 

contexto e novas tecnologias e aprendizagem móvel. A escolha do dispositivo se deve a 

características como disseminação, multifuncionalidade e acessibilidade, além da mobilidade 

e portabilidade, essas duas últimas são assinaladas como importantes para o processo de 

ensino-aprendizagem na atualidade.  

Apesar da difusão e popularização e representarem o ápice da convergência 

tecnológica na sociedade contemporânea, celulares e smartphones não conseguiram 

conquistar uma posição sólida como suporte para o ensino-aprendizagem. De acordo com o 

corpus, isso se deve com base em alguns fatores, como: falta de fomento, as práticas se 

mostram extremamente dependentes da iniciativa pública ou privada para sua extensão e 

continuidade; sensibilização para o uso de tecnologias disponíveis, é preciso considerar o 

aparelho dos próprios alunos e um planejamento que inclua, capacite e incentive o uso desses 

dispositivos. A pesquisa também destacou a necessidade de uma visão crítica do uso e papel 

da tecnologia para que os dispositivos possam vir a agregar potencialidades aos processos de 

ensino-aprendizagem. 

Para apresentar os achados de pesquisa, a tese está organizada em quatro capítulos, 

além desta introdução, considerações finais e elementos pré-textuais e pós-textuais.    

O capítulo I apresenta estudos e pesquisas de referência sobre o uso de dispositivos 

móveis para o ensino-aprendizagem. Este capítulo tem por objetivo situar e mostrar uma visão 

geral sobre dispositivos móveis e ensino-aprendizagem, apresentando um panorama do tema 

nos últimos anos, com aspectos, dados e perspectivas. 

O capítulo II faz uma relação entre as áreas de abrangência da pesquisa, Comunicação 

Tecnologia e Educação. A partir de um referencial teórico, foi realizada uma discussão com o 
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objetivo de destacar a relação e o imbricamento entre os campos. Foram abordadas algumas 

características de cada área e uma breve trajetória a respeito da relação de impacto, inserção e 

apropriação de aparatos comunicacionais para fins de ensino-aprendizagem. Também foi 

abordado sobre a introdução das TIC no processo de ensino-aprendizagem. 

 O capítulo III trouxe aspectos sobre mobilidade e tecnologias móveis, com ênfase no 

telefone celular e smartphone e também retoma o tema iniciado no primeiro capítulo, a 

respeito do uso de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem, apresentando conceitos e 

alguns exemplos de Aprendizagem Móvel. 

 O capítulo IV descreve a metodologia da pesquisa, assinalando as técnicas e métodos 

utilizados, também são apresentados os dois projetos que serviram de referência para a 

pesquisa. O capítulo descreve a concepção, metodologia, implementação, desenvolvimento 

entre outros aspectos dos projetos Palma e Escola Com Celular que aproximaram a 

pesquisadora do universo pesquisado e que possibilitaram tecer apontamentos sobre o uso de 

celulares e smartphones e possibilidades para o ensino-aprendizagem.  Por fim, volta-se para 

corpus, destacando aspectos que cercam o tema e os projetos de referência, relacionando-os 

com conceituações teóricas. Esta seção foi organizada em aspectos, que se desdobram em 

algumas dimensões em determinados momentos. Os aspectos destacados constituem-se em 

um caminho, um esforço da pesquisa para a compreensão do tema proposto. 
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I – ESTADO DA ARTE  

 

Este capítulo busca determinar o “estado da arte” do uso de dispositivos móveis para o 

ensino-aprendizagem. O estado da arte descreve o estado atual da área pesquisada (LUNA, 

1996), uma forma de inserir o próprio pesquisador no tema, um recurso que constitui uma 

fonte de atualização. Dessa forma, este capítulo traz um conjunto de fontes de informação, 

através de documentos relacionados ao tema, tais como: notícias, estudos, relatórios e 

pesquisas que tratam do uso de TIC e dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem.  

Com o intuito de obter informações sobre o uso de dispositivos móveis para o ensino-

aprendizagem, foram selecionados estudos de referência na área usados como parâmetro e 

atualização de informações a respeito de propostas, direcionamentos e perspectivas para a 

Aprendizagem Móvel.  

Entre os documentos estão estudos publicados pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, que têm incentivado o uso de dispositivos 

móveis pela Educação, com ênfase no telefone celular. A UNESCO apoia práticas de 

Aprendizagem Móvel, desenvolve pesquisas e eventos, aponta tendências e publica estudos.  

Outra referência documental é o “Horizon Report” um relatório produzido pela NMC 

(New Media Consortium) uma comunidade internacional de especialistas em tecnologia 

educacional. O relatório apresenta o cenário de tecnologias emergentes para o ensino-

aprendizagem. Lançado em 2002, ele simboliza a missão do NMC em ajudar educadores e 

líderes em todo o mundo no uso de tecnologias para a educação através de pesquisas e 

análises. O relatório é um esforço de pesquisa que visa identificar e descrever as tecnologias 

emergentes que possam ter um impacto considerável sobre o ensino e aprendizagem ao longo 

de três horizontes temporais – um ano ou menos, dois a três anos e quatro a cinco anos. Em 

2012 foi publicada, pela primeira vez, uma versão nacional do relatório. 

 

1. ESTUDOS E PESQUISAS RECENTES 

 

Professores e alunos são apontados como pontos extremos no contexto atual, onde o 

ato de ensinar e aprender convive com tecnologias cada vez mais difundidas (AURILI, 2012). 

Nessas circunstâncias, Don Tapscott, descreve esse sentimento: 
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Pais e mães sentem-se desnorteados diante do desafio de educar crianças 

confiantes, “plugadas” e versadas em mídia digital, que conhecem mais a 

tecnologia do que eles (...) Escolas lutam contra a realidade de alunos que 

não raro sabem mais sobre cibernética e novas maneiras de aprender do que 

seus professores (1999, p.2). 

 

Perspectivas difundidas pelas notícias sobre TIC ressaltam aspectos como: as crianças 

de hoje são mais inteligentes, devido ao acesso as TIC, que é mais generalizado; a relação 

entre crianças e celulares/smartphones está acontecendo cada vez mais cedo, muitos 

aplicativos são direcionados a esse público; alunos estão próximos à tecnologia enquanto que 

professores estão longe. Nesse sentido, um dispositivo como o celular não deve ser 

desprezado, pois, além dos diversos recursos, com muitos aplicativos educacionais (só no 

iTunes são 3.400), também atrai especialmente, crianças e jovens porque faz parte do 

cotidiano de uma geração que cresceu com esse aparelho.  

Dentre os dispositivos móveis, telefones celulares e smartphones tem destaque como 

sugestão de recurso didático. O celular é caracterizado com uma tecnologia de baixo custo e 

onipresente, além de chegar mais fácil em pontos problemáticos ou 

geograficamente/economicamente desfavorecidos, comparado a outras tecnologias (NÃO 

PODEMOS... PORVIR, 2013). 

Por ser um aparelho individual, celulares e smartphones permitem a personalização 

das atividades voltadas para o ensino-aprendizagem, que podem ser específicas e direcionadas 

de acordo com as necessidades. Em virtude da individualidade e personalização, pode denotar 

também mais autonomia e responsabilidade sobre o aprendizado. Ainda, é uma tecnologia 

considerada familiar, o que significa maior capacidade de adaptação à realidade, independente 

da idade.  

Por essas características, o celular é visto como um aparato atrativo e que pode 

representar experiências significativas no processo de ensino-aprendizagem. Com a ascensão 

dos dispositivos móveis, o uso de TIC para o ensino-aprendizagem está vivenciando o que 

pode ser considerado “Era Pós-PC” (WOODING, 2012). A expressão “PC” se refere ao 

computador pessoal, do inglês personal computer. No entanto, embora a disseminação do 

celular no Brasil seja uma realidade, o governo brasileiro, por exemplo, tem apoiado 

experiências educacionais com tablets.  

Wooding (2012) coloca que o tablet é o novo PC, porém mais compacto do que 

laptops ou notebooks/netbooks. É um dispositivo de computação portátil que se parece muito 

com uma tela individual de um notebook convencional, mas são mais leves e tem bateria de 

longa duração. De acordo com Wooding (2012) relatórios de programas-piloto no uso de 
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tablets para o ensino-aprendizagem em escolas nos Estados Unidos, Reino Unido, Índia e 

Brasil têm apresentado resultados positivos. 

Desde 2012 escolas públicas de alguns estados brasileiros vem recebendo tablets 

(ESTUDANTES... 2013). O tablet é considerado uma interface intuitiva e a tela maior é 

colocada como um atributo positivo em casos de ensino-aprendizagem (WOODING, 2012). 

Não podemos deixar de mencionar, que antes dos tablets, o governo federal implementou o 

PROUCA – Programa Um Computador por Aluno, que previa o uso de laptops educacionais 

por alunos de escolas públicas. O programa consiste na inclusão digital pedagógica nas 

escolas públicas, com repercussão na família. Para isso, cada aluno recebe um laptop de baixo 

custo, apto ao enlace de conectividade sem fio, objetivando o conhecimento e tecnologias que 

oportunizam a inovação pedagógica. O PROUCA foi concebido a partir da ideia do autor 

Nicholas Negroponte, idealizador do projeto internacional "One Laptop per Child" “Um 

computador por criança”. A proposta foi desenvolvida em outros países, a exemplo de 

Portugal “Projeto Magalhães”. A iniciativa pode ser considerada a precursora no uso de 

dispositivos móveis na educação no país. 

Ao mesmo tempo em que o uso de um dispositivo como o celular pode representar 

ganhos para o ensino-aprendizagem, há também os que são contra, devido à capacidade de 

distração que o aparelho representa, especialmente no contexto de sala de aula. Além disso, o 

celular ainda é visto como uma tecnologia mais ligada à diversão do que a aprendizagem. Em 

algumas escolas o uso do celular é proibido, em outros casos é permitido desde que para fins 

didáticos. Tapscott (1999) é otimista sobre o uso da tecnologia, em vez de hostilidade e 

desconfiança, é preciso é mudar a maneira de pensar.  

A partir dessa afirmação de Tapscott (1999) refletimos sobre a relação do professor 

cercado pelas TIC. O professor é convidado a se reinventar para habitar esse novo universo, e 

assim estabelecer uma relação mais “próxima” com o aluno. A respeito disso, Muniz Sodré 

afirma: “não há dúvida de que as tecnologias da comunicação e da informação impõe uma 

revisão do estatuto tradicional do professor” (2012, p.202). Nesse contexto, o professor 

deveria atuar como um orientador da aprendizagem e não como o único detentor do saber. De 

acordo com Sodré, o papel do professor no processo não diminui com a ascensão das TIC, 

mas deve seguir uma nova direção “O lugar do professor permanece, entretanto, como o de 

agente motivador e guardião dos modos de compreensão e significação dos saberes 

concretos” (2012, p.201). 

No entanto, em Educar com a Mídia, Paulo Freire e Sérgio Guimarães (2011) 

ressaltam que desde a década de 70 os alunos já traziam fatos e ideias que não tinham sido 
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levados pela escola e sim pelos meios de comunicação. Para os autores isso seria um reflexo 

de uma vivência num mundo onde os meios de comunicação já estavam muito ativos. Sobre o 

professor “Claro! inclusive no sentido de o professor se atualizar. O uso dos meios, de um 

lado, desafia, mas, de outro, possibilita uma amplitude da criatividade dele e do educando” 

(2011, p.71). 

Apesar das tecnologias disponíveis, a educação também precisa melhorar como um 

todo, assim como pagar melhores salários aos professores (A TECNOLOGIA... 2013). Ainda, 

é preciso destacar a necessidade de investimento também em estrutura, para que as 

instituições possam receber os aparatos tecnológicos e desfrutá-los em sua plenitude, como 

proporcionar uma conexão satisfatória, além da capacitação docente (PROFESSOR... 2013). 

Ainda que a difusão e adesão aos dispositivos móveis, como celulares, smartphones e 

tablets sejam visíveis no país e que o uso desses dispositivos seja incentivado e caracterizado 

como positivo para o ensino-aprendizagem, há também a consciência de que eles não vão 

resolver os problemas da educação, mas são outras ferramentas que, se usadas corretamente, 

podem proporcionar experiências de aprendizagem significativas (HOFFMAN, 2009). 

A revista Info Exame (2013) trouxe como capa o tema “Ensino sob medida”. A 

reportagem abordou sobre o uso de tecnologias para realizar o que foi denominado de Ensino 

Personalizado. Apontado como peça de uma mudança radical que vai ocorrer na educação, o 

ensino personalizado ou “1:1” é baseado na tecnologia e sua principal meta é colocar o aluno 

no centro do processo de aprendizagem.  

A metodologia estimula a tomada de decisão e a autonomia, colocando o aluno no 

controle do próprio saber. Assim sendo, os dispositivos móveis podem ter papel fundamental 

no Ensino Personalizado, por tratar-se de uma tecnologia individual e pessoal. Nesse 

processo, cabe ao professor a função de orientar e tirar dúvidas. Em suma, a palavra de ordem 

é “personalizar”, o aluno segue seu ritmo, gestor do processo de ensino-aprendizagem. 

A reportagem reforça o pensamento sobre a capacidade da tecnologia para modernizar 

o processo de ensino-aprendizagem e consequentemente tirar o atraso, diminuindo abismos. 

Contudo, a revista também aponta os baixos índices da educação pública no país, que mesmo 

diante da diversidade de tecnologias, não consegue suprir necessidades básicas, como 

competências em português e matemática, além dos problemas de infraestrutura e a má 

remuneração dos docentes. Também aborda a geração atual de alunos, como uma geração 

interativa, aquela que nasceu usando tecnologia, e, por isso, a necessidade em modernizar a 

sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem é colocada como fundamental. 
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O site Porvir apresenta iniciativas inovadoras em educação, com foco no uso de TIC, 

incentiva o uso de tecnologias para o ensino-aprendizagem e divulga projetos e dados sobre 

educação. Trata-se de um site de notícias especializado, uma iniciativa de comunicação e 

mobilização social que promove a produção, difusão e troca de conteúdos sobre inovações 

educacionais, com o propósito de inspirar políticas, programas e investimentos que melhorem 

a qualidade da educação no Brasil. Veículos de comunicação que desejam aprofundar a 

cobertura sobre o tema contam com o apoio do Porvir para identificar pautas, fontes e 

abordagens diferenciadas.  

Sobre o uso de TIC, o Porvir tem como objetivo ajudar educadores a implementar o 

uso de tecnologias. A iniciativa acredita que as tecnologias estão a favor da educação. No 

entanto, elenca como desafio a capacitação tecnológica de professores e a descentralização do 

saber docente, sendo este último, intrínseco ao acesso mais generalizado as TIC.  

No que tange ao uso de dispositivos móveis no processo de ensino-aprendizagem, o 

Porvir aborda o Mobile Learning ou Aprendizagem Móvel como uma modalidade de ensino, 

onde a mobilidade é vista como trunfo para a educação. Destaca a disseminação dos celulares, 

com a facilidade de chegar aonde demais aparatos não chegam. Para o Porvir, é preciso 

valorizar a quantidade de celulares no país e usá-los para além do entretenimento. O celular 

não pode ser visto como um inimigo, ao criar estratégias contextualizadas e que reverta o 

fator distração, ele pode e deve ser usado para o ensino-aprendizagem. Ainda, destaca outra 

questão que pode comprometer iniciativas com o uso de celulares e smartphones, problemas 

ou falta de conexão de internet.  

Criado em março de 2009, o Instituto Claro, mantido pela operadora de telefonia 

móvel e fixa, internet e TV Claro, tem como missão estimular a discussão e o 

desenvolvimento de iniciativas educacionais inovadoras por meio das novas tecnologias de 

informação e comunicação. Para a organização, as tecnologias transformam realidades sociais 

e contribuem para a melhoria da qualidade do ensino. O Instituto realiza e apoia projetos, 

como também divulga e produz informações (reportagens, boletins, estudos, vídeos, 

infográficos) sobre o uso de novas tecnologias para o ensino-aprendizagem.  

Dentre os projetos do Instituto Claro está o Campus Mobile. O projeto foi criado em 

2011 e tem como objetivo estimular a formação de jovens talentos universitários para atuação 

no desenvolvimento de conteúdos e novos serviços de telefonia móvel que contribuam com o 

desenvolvimento social do país. Basicamente, a proposta é reunir jovens que tenham projetos 

de aplicativos para desenvolver e queiram compartilhar suas ideias. 
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Ainda que incentive o uso das TIC, para o Instituto Claro a instrumentalização não 

pode ser vista como solução. Nesse contexto, ressalta também a falta de experiência dos 

professores com as tecnologias. Sobre os dispositivos móveis, o Instituto acredita que possam 

potencializar o ensino, ao permitir, por exemplo, o ensino para além da sala de aula e que a 

aprendizagem ocorra também em outros ambientes. 

Criada em 1999, a Fundação Telefônica Vivo trabalha desenvolvendo, patrocinando 

ou apoiando ações que envolvam o uso das tecnologias de forma inovadora para potencializar 

a aprendizagem e o conhecimento. No Brasil, as atividades foram iniciadas em 1999 e tem sua 

atuação pautada pela inovação e tecnologia para difusão de conhecimento. 

Dentro da frente de atuação “Educação e Aprendizagem”, os objetivos são gerar novos 

modelos educacionais para o século XXI, validar metodologias de aprendizagem com 

tecnologias e mobilizar pessoas e instituições. A Fundação investe em capacitação e 

ambientes colaborativos voltados a educadores, a fim de estimulá-los a utilizar a tecnologia 

como meio de expandir metodologias e produzir conhecimento. Além disso, apoia projetos 

que incentivam o uso de novas formas de aprendizagem baseadas na utilização de tecnologias 

de informação e comunicação.  

Ainda, a Fundação publica materiais sobre o uso de TIC para o ensino-aprendizagem 

que trazem experiências e aprendizados através de uma série de cadernos composta por seis 

volumes. Dentre esses, o volume cinco é dedicado a Mobilidade, publicado em 2013. 

Reflexões sobre a utilização de dispositivos móveis para o ensino estão nesse volume, que 

reúne também experiências mapeadas em escolas de diferentes regiões do Brasil e identifica 

pontos de atenção para ajudar a entender o atual cenário. 

 De acordo com o caderno Mobilidade (2013) é preciso levar em conta o número de 

celulares no país. A disseminação seria um dos motivos principais para a apropriação de 

celulares para o ensino-aprendizagem, junto com a onipresença e familiaridade, duas outras 

características dessa tecnologia. Apesar disso, a publicação destaca que o celular ainda é 

ignorado como recurso pedagógico, ora em virtude da sua capacidade de provocar distração, 

ora pela resistência docente na adoção de tecnologias de uma forma geral. 

Outro ponto já destacado, mas citado novamente, é a crítica à centralização do saber 

no docente, que estaria abalada pela generalização de acesso as TIC pelos alunos, fator que 

descentraliza o saber da figura do professor, devido à natureza distribuída das TIC. Tapscott 

(1999) ressalta essa característica das novas mídias, a natureza distribuída, de muitos-para-

muitos. Para Porcher (apud FREIRE E GUIMARÃES, 2011):  
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Naquela época, fim dos anos 1960, e logo no começo dos anos 1970, eu 

pensava que os professores de maneira geral – e não uma minoria de que 

falei há pouco, mas o corpo docente em geral – iriam se lançar em direção à 

mídia e iriam compreender que a mídia era portadora de informação, e que a 

informação seduzia os alunos, mas não era conhecimento. Transformar a 

informação em conhecimento, esse era o problema, esse passava a ser o 

problema deles, professores, e não o de levar informação, porque a 

informação chegava por outro lado (p.172). 

 

Considerando esse aspecto, as TIC acabam por determinar um reposicionamento não 

só das instituições de ensino, mas da sociedade como um todo. As TIC estão transformando 

hábitos e modos de ensinar e aprender. O uso de tecnologias significa uma forma de ensino 

mais atraente e a adesão as TIC aparece como uma questão de sobrevivência. Além disso, o 

domínio das tecnologias é colocado como habilidade necessária na atualidade e que, portanto, 

deveria ser ensinada também. Todas essas questões interferem na tarefa do professor. 

A respeito do uso de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem, o caderno 

Mobilidade aponta que as iniciativas na área ainda são tímidas no Brasil, embora coloque a 

modalidade como tendência para o ensino. Os atributos positivos para adoção se devem as 

características dos dispositivos móveis: leves, funcionais e eficientes. Em comparação com 

outras tecnologias móveis, como notebooks e tablets, os celulares ganham pelo aspecto físico 

que faz diferença em atividades externas, como tamanho e câmera embutida. 

Celulares e smartphones, devido a suas características, são dispositivos que estão 

sempre à mão, por isso representam a possibilidade de união da educação formal e informal, 

transformando a educação formal em um processo mais amplo, composto por mais e outros 

lugares além do formalmente estabelecido. Essa união tem sido colocada como elemento 

imprescindível para um processo de ensino-aprendizagem mais contextualizado.  

O estudo também lembra um aspecto importante, a necessidade de investimento em 

infraestrutura de banda, pois a falta de conexão e baixa velocidade são fatores que 

comprometem iniciativas com o uso de dispositivos móveis. 

Para facilitar discussões, descobertas e trocas de ideias criativas sobre como usar as 

tecnologias móveis para transformar processos e resultados educacionais, a UNESCO, 

promove a Mobile Learning Week, que aconteceu pela primeira vez em 2011, em sua sede em 

Paris, França, com o objetivo de discutir o impacto dessas tecnologias na educação e no 

aprendizado e como telefones celulares podem apoiar professores e alunos. 

A UNESCO, em publicação de 2012, contabilizou 21 iniciativas com o uso de 

dispositivos móveis na América Latina (ACTIVANDO...2012), sendo que entre estas, não 

constam projetos e pesquisas consideradas relevantes no Brasil, caracterizadas como sem 
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visibilidade. A instituição produziu uma série de estudos entre 2012 e 2013 sobre 

Aprendizagem Móvel no mundo.  

A respeito dos professores, a UNESCO apoia o uso da Aprendizagem Móvel também 

para o treinamento dos profissionais, propondo usar as tecnologias móveis para melhorar a 

prática docente, para isso, defende a necessidade de integrar essas tecnologias durante a 

formação. É importante também no processo de aproximação das tecnologias com a prática 

docente, demonstrar formas eficazes do uso de dispositivos móveis, tratando-os como aliados, 

como ferramenta pedagógica. Espera-se melhorar índices educacionais também com esta 

atitude. 

A organização parte do principio de que a partir do crescimento e diversificação dos 

dispositivos móveis, utilizá-los para o ensino-aprendizagem parece ser um caminho viável. 

São colocadas três formas para a adoção de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem: 

A primeira compete ao poder público ou escola prover diretamente os dispositivos, na 

segunda cada aluno leva seu próprio dispositivo, conhecida como BYOD "Bring Your Own 

Device" ou “Traga seu próprio dispositivo” e a terceira, poder público e escola dividem a 

responsabilidade dos custos. 

Em 2013 apresentou em Paris durante a Mobile Learning Week o “Policy Guidelines 

for Mobile Learning”, um guia com dez recomendações em que tenta ajudar governos a 

implantarem tecnologias móveis em salas de aula, além de elencar treze motivos para o uso. 

Segundo o guia, os pilares da Aprendizagem Móvel são levar informação onde ela é escassa, 

personalizar e flexibilizar a aprendizagem, proporcionar feedback imediato e ampliar a 

produtividade aproveitando a aprendizagem em qualquer tempo e espaço.   
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       Figura 1 - 13 motivos e 10 recomendações 
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O guia enfatiza a necessidade de incorporar dispositivos comunicacionais móveis aos 

processos de ensino-aprendizagem devido à popularização desses aparatos, especialmente o 

telefone celular, pelo aspecto “portátil”, que permite ao usuário transportá-lo com facilidade e 

por isso tê-lo sempre a mão. 

O estudo Temas Globais (ACTIVANDO...2012) coloca que a década atual é marcada 

pelos avanços das tecnologias móveis, onde as características onipresença e portabilidade 

colocam essas tecnologias na frente das demais. De acordo com o estudo os dispositivos 

móveis são mais usados em instituições secundárias e universidades do que na escola 

primária. Embora os celulares sejam tecnologias consolidadas na sociedade, o interesse pela 

Aprendizagem Móvel é recente. Entretanto, é destacada a percepção negativa em relação aos 

celulares, no que diz respeito a sua adoção como ferramenta de ensino-aprendizagem, em que 

celular e educação não combinam, pois esse aparato provoca distração, que pode atrapalhar o 

processo. Dispositivos móveis são difíceis de controlar comparados ao computador, por 

exemplo, pois se trata de uma tecnologia pessoal. Esse aspecto é colocado como um 

problema, a falta de controle no acesso e no que é acessado. Ainda, celulares não teriam a 

capacidade de oferecer um conteúdo sólido.  

Além das desconfianças com os dispositivos móveis, o estudo ressalta a falta de 

políticas que reconheçam e validem a Aprendizagem Móvel. Muitos projetos na área não 

conseguem seguir adiante por falta de apoio e investimentos. Com a difusão das tecnologias 

móveis, o acesso apenas ao dispositivo não assegura o fomento a aprendizagem, é preciso 

transformá-lo em uma ferramenta de aprendizagem.  

Mesmo disseminado, o custo de um aparelho celular ainda é caro em algumas partes 

do mundo e os smartphones estão na mão dos mais abastados. Além da discrepância de 

modelos e softwares, é preciso criar estratégias para lidar com a diferença de dispositivos. 

Este último aspecto pode ainda impactar no uso e criação de aplicativos. 

Por outro lado, de acordo com o estudo Temas Globais dispositivos móveis tem a 

capacidade de enriquecer oportunidades educativas, pois são multimídias e contam com uma 

gama de funcionalidades, fatores que podem fazer a diferença. Favorecem modelos de 

aprendizagem personalizados “1:1” e situados. Assim como é consenso que a Aprendizagem 

Móvel pode ajudar pessoas que carecem de oportunidades educativas, favorecer camadas 

menos favorecidas, com pouco tempo para se dedicar aos estudos, uma boa estratégia em 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Nestes casos, vale ressaltar que se trata de 

uma estratégia que pode representar menos custo de implementação. Ainda, para o estudo, a 

tendência é aumentar a quantidade de conteúdos disponíveis em dispositivos móveis.  
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O estudo também fala sobre a possibilidade de usar os dispositivos móveis como 

instrumento de gestão, podendo contribuir para suprir a deficiência na comunicação entre 

escolas e governos, professores e alunos, onde esses dispositivos podem melhorar e facilitar 

essa relação.  

No estudo Questões Chave (APRENDIZAJE...2013) a justificativa para investir na 

Aprendizagem Móvel se deve a vários atributos, como aproveitar o crescimento dos 

dispositivos móveis, que devem superar a venda de computadores em 2016 e aproveitar um 

dispositivo que já está disponível, que é o celular. Ainda, a UNESCO acredita que o uso de 

dispositivos móveis pode melhorar o acesso, a equidade e qualidade da educação e a aplicação 

adequada dessas ferramentas pode incidir significativamente no processo de aprendizagem. 

Além disso, é mencionada também a popularização dos dispositivos móveis, que estão 

inseridos em comunidades ricas e pobres e caracterizados como acessíveis e familiares, com 

destaque para a onipresença do celular. Ainda assim, não se deve deixar levar apenas pelas 

estatísticas, sobretudo as referentes aos celulares.  

Por tratar-se de um aparato de uso pessoal, os dispositivos móveis permitem um maior 

controle sobre o processo de aprendizagem, assim seria possível ter uma aprendizagem 

personalizada e direcionada. Nesse sentido, o documento valoriza a metodologia 1:1, um 

dispositivo por aluno. Devido à portabilidade, possibilita aceder conteúdo fora da escola e 

conectar-se com outros alunos, além da união das aprendizagens formal e informal.  

Embora as justificativas e atribuições sejam atraentes, há outras questões que precisam 

ser levadas em conta, segundo o estudo. Apenas a tecnologia não basta, principalmente se não 

estiver alinhada com um planejamento e uma razão que justifique sua proposição. O conteúdo 

precisa ser adequado à tecnologia móvel, de preferência que seja compatível com a maioria 

dos dispositivos, caso contrário limita a ação.  

Práticas de Aprendizagem Móvel requerem constante contextualização, pois cada 

dispositivo requer um planejamento. Ainda, é preciso lembrar que a paisagem tecnológica se 

transforma com frequência, fator que traz a necessidade de uma política e planejamento 

flexível. Considerar o contexto onde se pretende implementar práticas de Aprendizagem 

Móvel é colocado como imprescindível, o que deu certo em um lugar pode não servir para 

outro, diferentes circunstâncias requerem diferentes soluções. O estudo ressalta que as 

ferramentas e dispositivos móveis não precisam ser de última geração, um SMS pode ser tão 

útil quanto um aplicativo mais avançado. A proposta no uso de tecnologias móveis não é 

substituir e sim enriquecer, complementar.  
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Sobre a função de governos e empresas de telefonia móvel, que tem papel 

fundamental no desenvolvimento e práticas de ensino-aprendizagem móveis, o estudo declara 

que o poder público é fundamental no incentivo e apoio as TIC na educação, sobretudo, no 

fornecimento de infraestrutura, como conexão satisfatória e estável. Cobertura de banda é 

apontada como requisito para práticas de ensino-aprendizagem móveis quando um dos 

objetivos é expandir tempo e espaço de ensino, como também a equidade na educação. Nesse 

último caso é preciso pensar em alternativas para a população rural e isolada.  

Mesmo com a popularização dos dispositivos móveis, um obstáculo é o 

desconhecimento de governos e público em geral e a percepção negativa dos dispositivos em 

sala de aula. Apesar da difusão, nem sempre é possível ter um dispositivo por aluno. Por fim, 

o valor do acesso à internet móvel ainda é um fator que limita. 

O estudo África e Oriente Médio (TURNING...2012), aponta que são regiões que 

enfrentam sérios problemas na educação e que tem buscado nas TIC soluções para melhorar. 

O crescimento dos celulares tem possibilitado novos caminhos nos últimos cinco anos, tais 

como novas formas de alfabetização, letramento móvel. É assinalada também a melhora na 

comunicação entre os envolvidos no processo educacional a partir do uso de tecnologias 

móveis. Além da aprendizagem, nesses locais, os dispositivos móveis podem ter um papel 

social, servindo, por exemplo, para o recebimento de resultados de exames via SMS. 

Contudo, o estudo ressalta a necessidade de mais empenho dos governos para o crescimento 

de práticas de Aprendizagem Móvel. 

 África e Oriente Médio tem experimentado práticas de ensino-aprendizagem móveis 

para o acesso a conteúdo e suporte para o ensino de matemática e ciências através de 

exercícios, capacitação e ensino da língua inglesa, download de livros.  

 Para a América do Norte (TURNING...2012) práticas de Aprendizagem Móvel 

significam mais que incorporar tecnologias, exige uma mudança de paradigma. Além da 

aprendizagem formal, aponta a necessidade de fomentar também uma aprendizagem que 

promova literacia digital. O estudo destaca a proliferação de smartphones entre os norte-

americanos, assim representam um instrumento em potencial. Os dispositivos móveis 

aparecem como tecnologia emergente, considerada mainstream3 nas escolas. Nesta parte do 

continente americano, os dispositivos móveis são considerados um ponto de acesso para a 

aprendizagem e informação. Dessa maneira, para os norte-americanos, o uso de dispositivos 

móveis pode aumentar o desempenho do aluno, são mais viáveis, em termos econômicos, e 

                                                           
3 Conceito que expressa uma tendência ou moda principal e dominante.  
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representam mais oportunidades de aprendizagem. Contudo, assim como qualquer estratégia 

na educação, a Aprendizagem Móvel requer planejamento. 

 A respeito das formas de utilização, é destacada a versatilidade desses dispositivos, 

pois podem ser usados como suporte para softwares específicos, mas não necessariamente 

depende deles, podendo ser usados sem a necessidade de criação de aplicativos exclusivos. 

Com as tecnologias móveis, apontam experiências de aprendizagem no modelo 1:1 e Blended 

Learning, metodologia que mistura a sala de aula tradicional e tecnologias (ambientes online 

ou móvel).  

Sobre os pontos positivos de práticas de Aprendizagem Móvel, está o aspecto do 

conteúdo acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana “all time, full time”, além da 

capacidade em conectar alunos e professores a qualquer tempo e em qualquer momento, 

possibilidade de formar uma rede de apoio conectada via dispositivos móveis e uma 

ferramenta de apoio para gerenciar o processo de aprendizagem. 

 A posição do governo tem sido de apoio às iniciativas, através da melhora na conexão 

de internet para o acesso dentro e fora da escola, oferecendo um serviço robusto, de alta 

velocidade, pois vê isso como fundamental para o potencial das atividades de Aprendizagem 

Móvel. Nesse aspecto, para os norte-americanos, a falta de infraestrutura de banda larga limita 

o potencial da Aprendizagem Móvel. 

 Ainda no estudo sobre dispositivos móveis e ensino-aprendizagem na América do 

Norte, foi apresentada três formas de adoção dessas tecnologias. A primeira escola ou 

governo fornece o dispositivo, a segunda é o chamado BYOD, sigla para “Bring Your Own 

Device” que em português significa traga seu próprio dispositivo e por último, seria um plano 

de despesas compartilhado. De acordo com essa proposta, projetos que oferecem o dispositivo 

asseguram mais equidade e homogeneidade no processo, em detrimento da forma de adoção 

BYOD, por exemplo. É atribuída a metodologia que prevê a distribuição do dispositivo maior 

controle sobre o processo, a partir de filtros que podem ser instalados para controlar o que 

vem sendo acessado e realizado, por isso há uma preferência por esta. Além disso, o ideal é 

levar o dispositivo pra casa, para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. 

Um ponto importante diz respeito ao acompanhamento dessas práticas. O estudo 

apontou que são realizadas pesquisas antes e depois da implementação, que vem assinalando 

ganhos no uso de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem. Um caso considerado de 

sucesso é o projeto K-Nect que foi realizado no estado da Carolina do Norte. O projeto 

fornece smartphones a alunos em situação de risco como uma forma de aumentar o seu 

envolvimento em matemática. Anteriormente, esses alunos não tinham ajuda com a lição de 
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casa, assim o projeto propõe uma rede de apoio quando o aluno tem uma questão ou está 

confuso.  De acordo com os resultados, houve um aumento de 30% nas taxas de proficiência 

no exame final de curso em comparação com alunos que não participaram do projeto. 

 A respeito do México, o estudo relata projetos na área de linguagem, que busca 

desenvolver habilidades em língua espanhola para crianças indígenas. Além de enfrentar 

problemas de conectividade para o desenvolvimento de práticas de Aprendizagem Móvel. 

 No continente asiático (TURNING...2012)  o estudo aponta para disparidade no uso 

da tecnologia entre os países. O telefone celular ocupa lugar de destaque, e estão em maior 

número do que os computadores pessoais. Destaca o barateamento das TIC como fator que 

abre possibilidades de Aprendizagem Móvel. Para os asiáticos, o uso de dispositivos móveis 

para o ensino-aprendizagem ainda é motivo de desconfiança, e considerado um campo novo. 

 Todavia, de acordo com o estudo, o continente tem aspectos definidos acerca do uso 

de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem. Estudar em diferentes momentos e obter 

feedback instantâneo através de SMS, por exemplo, é colocado como útil. Representa uma 

maneira de oferecer educação básica e aprendizagem contínua para pessoas em áreas rurais, 

uma alfabetização à distância, e com isso aumentar a taxa de alfabetização, assim como tem 

potencial para proporcionar acesso a conteúdo educacional a camadas menos favorecidas, por 

meio de informações e vídeos através do celular com conteúdos como: alfabeto, matemática 

básica, higiene, enfim o desenvolvimento de desenvolver competências básicas. Acredita que 

essas práticas podem ampliar o acesso ao ensino superior. Propiciar a aprendizagem informal, 

fora do contexto escolar. 

 Ainda, coloca que o sucesso do uso de celulares está no fato do aluno gerir o seu 

próprio tempo, administrar a aprendizagem. Para os asiáticos, um plano de "educação 

inteligente" apoia a aprendizagem em qualquer hora e lugar, tendo a tecnologia móvel como 

principal instrumento. Outro ponto colocado como positivo, está no fato de os dispositivos 

móveis não somente entregam conteúdo, mas também possibilitam a produção. 

 Como exemplo de atendimento de camadas menos favorecidas, no Paquistão mulheres 

recebem através do celular, textos por meio de SMS para a aprendizagem diária, ação que tem 

gerado resultados com melhora significativa no letramento de comunidades no país. 

Na Europa (TURNING...2012) as práticas de Aprendizagem Móvel no início 

estiveram focadas no ensino superior. O estudo destaca também para o uso dos dispositivos 

móveis para a aprendizagem informal em museus ou utilizados em bairros com jovens em 

situação de risco. Os europeus apoiam a aprendizagem fora dos contextos escolares, 

acreditam que ela deve se dar fora da sala de aula. Ainda de acordo com o estudo, a 
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tecnologia só é eficaz quando oferece um serviço prático e essencial para os estudantes e que 

os dispositivos não devem ser utilizados como único/principal método de entrega de 

conteúdo, além do fato de que oferecer o mesmo material por meio de outro dispositivo 

representa valor insignificante. 

Como aspectos relevantes da tecnologia e que podem impactar as práticas, são 

destacados a importância da largura de banda e a vida útil da bateria do celular. Como 

aspectos positivos, acreditam que o uso de dispositivos móveis pode melhorar a comunicação, 

fomentar a leitura e auxiliar a aprendizagem fora da escola. Entretanto, ressalta que práticas 

de Aprendizagem Móvel dependem muito do nível de aceitação social.  

Por fim, o estudo que trata do contexto da Aprendizagem Móvel na América Latina 

(ACTIVANDO...2012). É importante destacar que o estudo não relaciona práticas no Brasil. 

Entre os problemas que afetam a sociedade latino-americana estão os problemas na área da 

educação, especialmente com grupos desfavorecidos e marginalizados socialmente e 

economicamente, incluindo mulheres, grupos de baixa renda, populações rurais e povos 

indígenas. Dessa forma, o estudo ressalta que as políticas e iniciativas de aprendizagem 

móveis estão voltadas ao atendimento dessas populações.  

O estudo aponta que a Aprendizagem Móvel não é generalizada na América Latina. 

Os exemplos encontrados foram lançados recentemente e trata-se de iniciativas consideradas 

de pequena escala, embora tenham a capacidade de atender um público maior. Dentre as 

propostas, a maioria é destinada ao apoio e complemento da educação formal, em disciplinas 

como português e matemática, para alfabetização e letramento de públicos desfavorecidos 

economicamente ou geograficamente. Além do ensino-aprendizagem, os dipositivos móveis 

podem ser utilizados também para a gestão escolar.  

 “Perspectivas Tecnológicas para o Ensino Fundamental e Médio Brasileiro de 2012 a 

2017: Uma análise regional por NMC Horizon Project” tem como objetivo ajudar a informar 

os líderes educacionais brasileiros sobre importantes desenvolvimentos em tecnologias de 

apoio para o ensino, aprendizado e pensamento criativo voltado para o Ensino Fundamental e 

Médio. Um grupo composto por 121 especialistas apontou que “Dispositivos Móveis – 

Celulares” provavelmente será uma das tecnologias mais utilizadas dentro do próximo ano, 

uma tendência que afeta toda a educação em grande parte do mundo. 

Devido à difusão e comum no cotidiano, o celular vem se tornando uma escolha 

natural para a educação. Por que ele se tornou relevante? Por ser uma tecnologia que agrega 

várias mídias, portabilidade e internet, atributos que podem ser usados, por exemplo, para 

trabalhos de campo. Os celulares passaram por um fluxo de melhoria e inovação contínua sem 
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precedentes na atualidade. A Ericsson prevê que até 2015, 80% das pessoas no mundo 

acessarão a Internet a partir de um dispositivo móvel.  

Para os especialistas, dispositivos móveis, como celulares e tablets estão no horizonte 

de curto prazo de adoção, refletindo o crescente interesse por esses dispositivos entre o Ensino 

Fundamental e Médio. De acordo com o estudo, as pessoas esperam poder trabalhar, aprender 

e estudar sempre que quiserem e onde estiverem. “Celulares” e “Dispositivos móveis – 

Tablets” estão no horizonte de curto prazo, enquanto extensões desses dispositivos 

dependentes da tecnologia “Redes de celular” estão num horizonte mais distante de adoção.  

O estudo também aponta para um problema que envolve o uso de dispositivos móveis 

no país, o acesso à internet de banda larga ainda não foi bem difundido, especialmente fora 

dos centros urbanos. A falta de banda larga suficiente no Brasil é um grande obstáculo para o 

acesso a recursos e a colaboração online. Enquanto grande parte da população possui um 

smartphone, a infraestrutura para suportar a navegação é insuficiente. Dispositivos móveis 

estão ficando cada vez mais populares, ressaltando a necessidade de uma sólida infraestrutura 

de banda larga móvel.  

À medida que redes de celulares mais rápidas são instaladas, uma maior banda abrirá 

espaço para aplicativos mais complexos, com mais utilização de vídeo. Até julho de 2012, 

mais de 50 bilhões de aplicativos foram vendidos ou baixados, aplicativos simples, mas úteis, 

encontraram seu espaço em quase todas as formas de atividades humanas. A capacidade de 

executar aplicativos representa uma mudança fundamental no mercado de celulares e abre 

perspectivas para inúmeras utilizações no aprendizado. 

Além do problema de acesso a banda larga, outra questão fundamental são os 

professores. Existe muita inovação ocorrendo dentro da indústria de tecnologia, mas as 

ferramentas ainda não estão completamente integradas às escolas porque os professores não 

estão preparados para implementá-las. Ainda, a abundância de recursos e acesso fácil através 

da internet está desafiando cada vez mais a o educador a revisitar o seu papel.  

Além dos celulares, o estudo também mencionou os tablets. Com telas 

significativamente maiores e ricas interfaces com base em movimentos e um mercado 

crescente e cada vez mais competitivo, eles são apontados como ferramentas ideais para 

compartilhar conteúdo, vídeos, imagens e apresentações, pois a utilização é simples, 

visualmente atraente e móvel. 

As capacidades dos últimos dispositivos móveis possibilitam que os usuários façam 

experimentos científicos, acompanhem as mudanças ambientais, registrem dados entre outras 

atividades a partir de qualquer lugar. Laboratórios móveis podem ser utilizados para estender 
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o acesso a formas mais tradicionais de laboratórios remotos e possibilitam respostas rápidas 

sem a necessidade de se deixar um local. Embora os laboratórios móveis tenham muito 

potencial para estender o aprendizado para fora da sala de aula, esta tecnologia ainda está em 

fase conceitual. A pesquisa no desenvolvimento de laboratórios e projetos não contém, 

atualmente, exemplos concretos da ideia em prática, mas dada a profundidade dos aplicativos 

científicos e aplicativos relacionados disponíveis para celulares, o conceito oferece uma 

promessa considerável, segundo o estudo. 

Em 2013, na edição mundial que avaliou sobre usos de TIC para o público k-12 

(JOHNSON E BECKER, 2013), uma designação para a educação primária e secundária como 

um todo, novamente a Aprendizagem Móvel foi colocada em um curto prazo de adoção. A 

afirmação parte do ponto de que é cada vez mais comum os alunos terem e usarem 

dispositivos portáteis. Além do interesse e crescimento pelos aplicativos, como também 

investimentos na criação desses recursos para o ensino.  

Um aspecto destacado em outro estudo, apontado pelo Horizon (2013) foi o modelo de 

adoção BYOD. O BYOD (Traga seu próprio dispositivo) impacta nos orçamentos de projetos 

de uso TIC para o ensino consideravelmente, representa uma possibilidade real e saída 

financeira para a implementação e uma forma das escolas gastarem menos dinheiro em 

tecnologia. De acordo com o estudo, o interesse relativamente novo em programas BYOD 

vem acompanhado de uma mudança de atitude, pois professores e funcionário entendem 

melhor as capacidades de smartphones e outros dispositivos que, infelizmente, ainda 

permanecem banidos nas escolas. Sobre esse aspecto, o estudo aponta para o início de uma 

mudança de opinião das escolas sobre o uso de celulares. 

O relatório aponta que os principais usos de dispositivos móveis na aprendizagem são 

para acesso a materiais de referência, o apoio ao desempenho do aluno e a observação de 

vídeos. Além disso, quando estão equipados com um leque de aplicativos, câmeras, sensores e 

outras ferramentas embutidas nesses dispositivos, os alunos são capazes de explorar locais e 

registrar suas experiências através de fotos, vídeos e gravações de áudio, por exemplo. Para o 

relatório: 

 

Finalmente, um dos maiores atrativos dos dispositivos móveis é que eles 

naturalmente estimulam a exploração — uma noção que é facilmente demonstrada 

colocando um dispositivo nas mãos de uma criancinha. Quer seja se conectando 

com pessoas novas através da mídia social ou descobrindo recursos locais 

recomendados por um aplicativo, os dispositivos móveis fornecem constantes 

oportunidades de agir de acordo com sua curiosidade e expandir seu conhecimento 

(2013, p.17). 
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Recentemente, segundo o relatório, o aspecto mais instigante da Aprendizagem Móvel 

são os aplicativos móveis. Os aplicativos se expandiram e as pessoas tem aderido a mais este 

recurso. Em abril de 2013, aplicativos educacionais foram a segunda categoria mais baixada 

no iTunes de todas as outras, ultrapassando os de entretenimento. 

 Além de celulares e smartphones, o estudo falou sobre os tablets. De acordo com o 

Horizon Report (JOHNSON E BECKER, 2013) tablets abrem espaço para conteúdo em 

forma de revista, e-book, como também oferece uma melhor visualização de vídeos. É 

considerada uma interface intuitiva, de navegação simples, sem a necessidade de instrução, 

por isso tem ganhado espaço e seduzido as escolas. 

Em 2015 foi publicado um estudo sobre Aprendizagem Móvel no Brasil, realizado 

pelo Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Columbia (ROSA E AZENHA, 2015). 

O estudo destaca o crescimento gradativo das TIC na população em geral, porém ressalta que 

as TIC para o ensino-aprendizagem no país ainda estão em estágio inicial. Os índices 

educacionais abaixo das expectativas mostram que precisa melhorar e buscar novas 

abordagens. Sobre iniciativas de uso das TIC e Aprendizagem Móvel aponta para um 

desenvolvimento casual e experimental. 

Para o estudo, a discussão no país sobre o uso de TIC no ensino-aprendizagem é 

focada no equipamento, em detrimento de softwares e programas.  O discurso da qualidade na 

educação vem acompanhado por boa infraestrutura e disponibilização de recursos, nesse 

cenário as tecnologias digitais são bastante mencionadas. Ainda, fica claro que não há um 

politica educacional relacionada à TIC, bem como a dificuldade em integrar as TIC ao 

currículo. Também assinala que os projetos em TIC sofrem com a descontinuidade das 

gestões, assim como com a influência do governo na implantação ou não de novos 

dispositivos nas escolas. 

Sobre o papel da tecnologia, o estudo faz uma alerta sobre a crença de que as TIC 

podem melhorar e significar qualidade educação, ou ainda, que a tecnologia agrega 

automaticamente senso de modernização a Educação. Também ressalta que, a partir dessa 

visão e quando não há planejamento, o processo consiste em apenas adquirir a tecnologia para 

informar à sociedade que algo está sendo feito, seja para a valorização do professor ou 

premiação do aluno. Além disso, ainda sobre o equipamento, o estudo indica para a ausência 

de planos norteadores para o uso, onde muitas vezes o plano é criado depois da chegada do 

equipamento, sendo que o correto seria o caminho inverso. Por fim, professores e alunos não 

podem receber a tecnologia como se fosse um prêmio. 
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Sobre Aprendizagem Móvel, o estudo aponta para um direcionamento do seu uso para 

o combate as desigualdades. Entretanto, o cenário não é considerado favorável. Segundo o 

estudo, a velocidade de internet disponível e as redes de energia elétrica de mais de 40% das 

escolas públicas não estão adequadas para essa modalidade. 

Sobre os tablets, que depois dos laptops do PROUCA, são os próximos dispositivos 

móveis que o governo brasileiro apoia a implementação, o estudo coloca que vieram pelo 

entusiasmo do ministro e que com a mudança ministerial houve também uma mudança de 

público-alvo, e a distribuição dos tablets foi direcionada aos professores. A respeito disso, não 

houve um planejamento no uso dos tablets que permitisse aos professores atestar sua 

utilidade, com isso às criticas surgiram. 

Acerca dos celulares, de acordo com o estudo não são consideradas como ferramentas 

de ensino-aprendizagem pelos gestores, mesmo já presentes no cotidiano. Em relação à 

internet móvel, é vista apenas como uma alternativa que complementa a falta de wi-fi nas 

escolas.  

O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(Cetic.br) monitora, desde 2005, o acesso às tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

pela sociedade brasileira, sendo uma importante fonte de acesso e visualização de dados sobre 

o uso de TIC no país. Entre as pesquisas realizadas, estão a TIC Domicílios e a TIC 

Educação. 

Nas últimas pesquisas TIC Domicílios, 2012 e 2013, a televisão e o telefone celular 

estiveram entre os equipamentos em maior número nos domicílios. Em 2012 a televisão 

representava 98% e o celular 88%. Em 2013, a televisão continuou com a mesma 

porcentagem e o celular subiu 2% em relação à pesquisa do ano anterior. Em 2014, o telefone 

celular continuou subindo e foi a 92% nos domicílios brasileiros, perdendo apenas para a 

televisão, conforme mostra a figura abaixo, sendo o segundo equipamento em maior número 

nos lares brasileiros: 
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Gráfico 1 - Proporção de domicílios que possuem equipamentos TIC. 

 
Em relação aos dispositivos móveis, a pesquisa apontou que o celular é o equipamento 

em maior número nesta categoria, entre as opções relacionadas, conforme dados da TIC 

Domicílios 2014: 

 

Gráfico 2 - Proporção de domicílios que possuem equipamentos TIC (Dispositivos Móveis). 
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Fazendo uma comparação entre equipamentos fixos e móveis, em 2014 a pesquisa 

registrou um pequeno crescimento dos computadores portáteis (30%) comparados aos 

computadores de mesa (28%) em relação ao ano anterior. Em 2013 a pesquisa apontou que os 

computadores de mesa estavam em maioria com 31% e os portáteis representavam 28%. 

Sobre o telefone, o aparelho fixo, de acordo com a pesquisa, está presente em 34% dos 

domicílios. 

A respeito do acesso a internet por conexão móvel 3G, de 2010 a 2014 houve um 

aumento, na última pesquisa (2014) o acesso por 3G representa 22%. Apesar desse 

crescimento, de acordo com o gráfico abaixo, o maior acesso a internet se dá através da banda 

larga fixa, que representa 66%. 66% também é número de domicílios que usam rede Wi-Fi, 

dados de 2014: 

 

Gráfico 3 - Proporção de domicílios com acesso a Internet, por tipo de conexão. 

 

A respeito dos usuários, a pesquisa de 2014 apontou que o local em que acessam a 

internet com mais frequência é em casa, como mostra o gráfico abaixo. Embora o contexto 

aponte para uma sociedade em mobilidade, de posse de dispositivos portáteis e mecanismos 

de acesso à informação de forma móvel, o local de acesso à internet na categoria “em 

deslocamento”, foi à opção relacionada com menos frequência: 
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Gráfico 4 - Proporção de usuários de internet, por local de acesso individual mais frequente. 

 
A pesquisa TIC Educação 2014 apontou que 47% das escolas possuem três ou mais 

computadores portáteis, embora a maioria presente nos estabelecimentos ainda seja 

computadores de mesa. Proporção de escolas a respeito de compradores portáteis: 

 

Gráfico 5 - Proporção de escolas, por faixa de números de computadores – Computador Portátil. 
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Sobre programas que auxiliam e apoiam a implantação de TIC nas escolas, o ProInfo, 

importante e pioneira estratégia pública nesse aspecto, vem registrando queda de atuação nos 

últimos anos, de acordo com o gráfico abaixo, que também aponta a porcentagem de escolas 

que não participam de nenhum programa de implementação de infraestrutura tecnológica. Em 

2014 essa proporção foi de 53%: 

 

Gráfico 6 - Programa de implementação de infraestrutura tecnológica. 

 
Sobre o uso de dispositivos móveis pelos professores, 91% apontaram que um dos 

motivos de levarem seus computadores portáteis para a escola é para pesquisar conteúdo para 

usar nas aulas, conforme dados sobre esse item apresentados no gráfico abaixo. De acordo 

com a TIC Educação 2014, 61% dos professores pesquisados afirmaram não terem cursado ou 

participado de disciplinas sobre o uso de internet e computador na educação: 
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Gráfico 7 - Proporção de professores, por motivos para levar o computador portátil para a escola. 

 
 

A respeito dos alunos, em 2014, 95% dos alunos afirmaram acessar a internet fora da 

escola e 38% acessam nesse ambiente. Sobre equipamentos na escola, 16% colocaram que 

deslocam o computador portátil para a escola. No que tange ao uso, 48% realizaram 

atividades de leitura via computador portátil e 37% por meio de tablets. No quesito 

equipamentos, especificamente sobre telefone celular, objeto de interesse desse trabalho, a 

pesquisa TIC Educação considera esse dispositivo em pouquíssimos momentos. Não existe, 

diferentemente dos outros dispositivos móveis, percepções sobre atividades realizadas em 

telefones celulares. Outro fato, no item sobre equipamentos utilizados para fins pedagógicos, 

é considerado apenas os aparelhos pertencentes à escola, os pessoais são excluídos. Por fim, 

houve uma queda no uso de telefones celulares para fins pedagógicos de 2013 (76%) para 

2014 (62%): 
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Gráfico 8 - Proporção de escolas, por equipamentos utilizados para fins pedagógicos – Telefone Celular (da 

escola – excluídos os pessoais). 
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II – COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 

1. DIÁLOGO ENTRE OS CAMPOS 

 

De acordo com Duarte, Bertoldi e Scandelari (2001) as questões referentes à educação 

relacionadas à comunicação não são novas. Isso acontece porque seus conceitos possuem 

relações muito importantes. A educação pode ser vista como processo de interação entre 

educando-educador, onde conserva-se e transmite-se cultura. Já a comunicação é entendida 

também como um processo de troca de mensagens entre duas ou mais pessoas ou entre dois 

ou mais sistemas (apud MIRADOR, 1990). 

Recorrer e ser impactados pelos aparatos comunicacionais pode ser considerado 

comum no processo de ensino-aprendizagem, fato este que antecede as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), aparatos estes presentes de diferentes formas e formatos no 

dia-a-dia de professores e alunos.  De acordo com Freire e Guimarães (2011): 

 

Coisas desse tipo me voltam à memória, tanto em relação às meninas quanto 

aos meninos: estes mais com gibis, elas mais com fotonovelas, lendo coisas 

que não eram programadas pela escola, e em relação às quais havia uma 

certa resistência: “Gibi em sala de aula?!” Claro que, depois, isso foi sendo 

rompido e, já nessa época, sei de professores que utilizavam na classe esse 

tipo de material trazido pelos próprios alunos (2011, p.30).  

 

Entretanto, com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) essa relação vem 

chamando mais atenção. Com o advento da Internet, das máquinas computacionais e 

recentemente das tecnologias móveis, cada vez mais aparatos de comunicação, agora digitais, 

estão sendo propostos ou incorporados pela educação.  

Apesar disso, é importante ressaltar, que antes das TIC, a comunicação já impactava a 

educação, nas formas de ensinar e aprender. Dessa maneira, podemos determinar dois 

momentos dessa relação, o ensino-aprendizagem antes e depois das TIC. Antes, marcado 

pelas características de meios centralizadores, de fluxo unidirecional, depois, por meios de 

fluxo bidirecional e descentralizadores. Antes, os veículos tradicionais (TV, rádio e impresso) 

e depois, os sistemas digitais conectados (internet/web, dispositivos móveis, TV Digital, 

games, etc.) com seus “softwares inteligentes”, como Lima Junior (2013) descreve o novo 

ecossistema informativo.  
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A partir da análise da televisão e o processo de ensino-aprendizagem, Baccega (2002) 

coloca que o que se aprende na televisão é visto como mais importante para crianças e jovens 

em relação ao que se aprende na escola. Diferentemente da escola, as fontes de aprendizagem 

se multiplicam na televisão, tornando o processo mais atrativo. Para Muniz Sodré: 

 

Por sua grande capacidade de transpor as velhas barreiras sociais (classe, crença, 

sexo e idade) e assim constituir audiências diversificadas, a tevê impôs-se como 

médium protótipo do alcance massivo. Aventaram-se hipóteses críticas sobre seu 

potencial de concorrência, em termos educacionais, com a família e a escola (2012, 

p.170). 

 

Para Baccega (2002) as crianças chegam à escola já alfabetizadas, uma alfabetização 

audiovisual pela TV. Ainda, a autora aponta que os meios de comunicação elaboram novas 

formas de conhecimento que não podem ser recortadas, organizadas e controladas pela escola. 

Dessa forma, os meios de comunicação representam um desafio à escola, que é incorporar-se 

a esse ecossistema. 

Paulo Freire e Sérgio Guimarães colocam que “a comunicação é algo absolutamente 

necessário para que haja conhecimento” (2011, p.25). Os autores destacam que os meios de 

comunicação se faziam cada vez mais influentes no dia-a-dia da escola, e que era comum os 

alunos trazerem informações provenientes dos meios “reflexos de uma vivência num mundo 

onde os meios de comunicação já estavam muito ativos” (2011, p.26). Ainda ressaltam 

também a importância de pesquisas voltadas a discutir e compreender a relação educação e 

comunicação, em virtude da penetração e adesão a esses meios na sociedade brasileira.  

De acordo com Freire e Guimarães (2011), há duas perspectivas na relação educação e 

meios de comunicação. Uma seria o suporte informacional proporcionado pelos meios, à 

outra a apropriação dos meios de comunicação como ferramentas de ensino-aprendizagem. 

Sobre a apropriação, Aquino coloca: “O aproveitamento das tecnologias desenvolvidas para 

outros fins, sem perder a aplicação original, tem sido uma constante no emprego de meios 

para aprimorar pedagogias e melhorar o desempenho da aprendizagem” (2013, p.14). 

O fato que levou Freire e Guimarães (2011) a refletirem sobre educação e 

comunicação foi à percepção de uma vivência permeada por meios de comunicação e as 

implicações deste fato na escola, para o ensino-aprendizagem. Esta obra, escrita em 1984, 

reeditada em 2011, ressalta que desde a década de 1980 a relação educação e meios de 

comunicação já despertava interesse e discussão, de acordo com as percepções apresentadas 

pelos autores. Nesse sentido, atualmente essa percepção pode ser considerada ainda mais 

visível, devido à difusão e enorme variedade de tecnologias disponíveis e as possibilidades e 
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propostas de usos que vem sendo feitas pela educação. Freire e Guimarães (2011) considerou 

a relação meios de comunicação e escola como um “vespeiro interminável”.  

Para Magalhães e Mill (2012) educação e comunicação têm caminhos distintos 

somente numa perspectiva artificial. Os autores apontam que o receio nessa relação pode ter 

origem no pensamento de que a educação é voltada para o engrandecimento do ser enquanto 

que a comunicação é manipulatória e voltada para enriquecer os meios de comunicação de 

massa. 

A relação entre educação e comunicação é de fato próxima e os dois campos 

extremamente ligados, pois o processo que implica a transmissão e compreensão de 

determinadas informações já constitui um processo educativo: 

 

A presença de meios de comunicação que, mesmo não se considerando 

formalmente educativos, na realidade já estavam a desenvolver um papel 

educativo, ainda que não sistemático como a escola o faz, no que diz respeito à 

formação da mentalidade das pessoas (FREIRE E GUIMARÃES, 2011, p.153).  

 

Sobre uma perspectiva do papel dos meios de comunicação no ensino-aprendizagem:  

 

Ou seja: a problemática da educação deve ser encarada como processo essencial 

nas relações entre os homens, e essa relação não pode ser opressora, quer seja o 

sujeito professor ou jornalista. Ela tem que ser uma relação horizontal entre 

pessoas que tentam entrar em contato entre si, e o meio de comunicação é a forma, 

a maneira, a ponte que o indivíduo tem para se apresentar ao outro, para mediatizar 

a relação entre um e outro (FREIRE E GUIMARÃES, 2011, p.154). 
 

Mesmo discutindo sob outro período e contexto comunicacional, Freire e Guimarães 

(2011) reconheciam que o acesso e a penetração dos meios de comunicação eram cada vez 

maiores, e que, dessa maneira, já introduziam um novo problema no âmbito da educação, 

quais interferências esses meios passam a exercer sobre o trabalho da escola? Além disso, 

esses meios eram considerados mais dinâmicos, contemporâneos frente à escola.  

Freire e Guimarães (2011) apontam que o modelo de escola vem sendo questionado há 

um bom tempo e que esta instituição se vê desafiada, questionada. Nesse sentido, os meios de 

comunicação podem contribuir na injeção de uma vitalidade perdida, contribuindo nesse 

processo de renovação. Para os autores sobre a mudança na postura da escola e o papel dos 

meios:  

 

Ela se obriga a deixar de ser um espaço preponderantemente fabricador de 

memórias repetitivas, para ser um espaço comunicante e, portanto, criador. E, para 
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isso, então, ela não poderia jamais deixar de ter, como auxiliares extraordinários, 

todos os meios de comunicação (FREIRE E GUIMARÃES, 2011, p. 46). 

 

Para Costa (2007) (apud ANTÓNIO e COUTINHO, 2012) o uso de tecnologias na 

escola tem uma longa história, mas, só no decorrer do século passado veio a constituir um 

novo campo de estudo e de investigação. 

Ao longo da história a sociedade foi se organizando a partir da mudança de suportes 

tecnológicos, que incidem sobre diversos âmbitos da sociedade, como por exemplo, no 

processo educativo (CORAZZA, 2013). Dessa maneira, para a autora “Pesquisas atuais 

buscam compreender esta mudança complexa, que acontece na sociedade e muda os hábitos 

das pessoas também no campo educacional” (2012, p.5).  

Os processos de ensino-aprendizagem no contexto atual, no qual a difusão de 

informações e a apropriação do conhecimento ocorrem de forma acelerada em virtude dos 

grandes avanços da tecnologia tem revelado expectativas e novas necessidades. É preciso 

destacar que a convergência tecnológica assegurou um novo status à comunicação, aos 

tradicionais e novos aparatos.  

A evolução tecnológica tem impactado a sociedade como um todo, não sendo 

diferente com a Educação. Carvalho e Civardi (2012) colocam que o contexto educacional 

não está alheio a estas transformações “As ações pedagógicas, a relação professor-aluno, a 

relação aluno-aluno tem sido mediada pela interatividade entre homem-máquina, que pode 

ocorrer através da utilização do computador, celular, máquina digital dentre outros” (2012, 

p.720).  

A interferência da comunicação, através de seus meios, seja indireta, com as 

informações advindas e a dinâmica desses aparatos, ou direta, na necessidade de recorrer a 

eles como ferramenta de apoio ao ensino-aprendizagem, são aspectos que causam discussão 

muito antes das tecnologias de informação e comunicação digitais. É possível afirmar, a partir 

das reflexões de Freire e Guimarães (2011), que esses aspectos persistem e o que muda no 

cenário digital é a velocidade, variedade e capacidade dos aparatos e recursos. Dessa forma, 

veremos que a educação continua a ser impactada pela comunicação, porém em outro 

contexto, devido à evolução tecnológica. Com isso, a discussão, que envolvia os campos 

Educação e Comunicação, passa a integrar também o campo da Tecnologia.   

Dessa maneira, de acordo com Corazza (2013) pensar os campos da comunicação e 

educação hoje implica em analisá-los sob a ótica de uma sociedade que passa por mudanças 

nos suportes tecnológicos e na compreensão da comunicação, tanto no campo da produção 
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como da recepção. Uma questão derivada desse cenário seria um “enfraquecimento” de 

instituições de referência como a escola, que representa a educação formal.  

De acordo com Freire e Guimarães (2011), os meios de comunicação e os 

instrumentos tecnológicos são invenções do ser humano, o risco está em promovê-los a quase 

“fazedores de nós mesmos”, ao contrário, estes instrumentos estão disponíveis e devemos 

aproveitá-los. Para Paulo Freire:  

 

A educação não se reduz à técnica, mas não se faz educação sem ela, utilizar 

computadores na educação, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica 

e criativa de nossos meninos e meninas. Depende de quem o usa, a favor de que e de 

quem, e para quê. O homem concreto deve se instrumentalizar com os recursos da 

ciência e da tecnologia para melhor lutar pela causa de sua humanização e de sua 

libertação (FREIRE, 2007, p.22). 

 

Para Alencar (2005), em artigo que analisa o pensamento de Paulo Freire em relação à 

tecnologia, aponta que para o educador “Não se pode entender a tecnologia como salvadora 

dos homens, nem como a promotora de todos os males. É preciso sim, evitar o que ele 

chamava de “desvios míticos” gerados pela tecnologia” (2005, p.5). Sendo assim, Alencar 

coloca que a tecnologia não é boa nem má em si mesmo, e sim adquire adjetivações à medida 

que serve a diversos interesses, entre estes, do ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, Magalhães e Mill fazem outra ressalva:  

 

Há a tendência de reinvenção da roda a cada novo artefato lançado, a exemplo das 

redes sociais. Essas redes tornaram-se um forte meio virtual de convivência e, à 

medida que se amplia o acesso a banda larga, fazem parecer que as TIC, finalmente, 

acharam sua razão de viver (embora ainda ignoradas pelas escolas). Entretanto 

pensar em TIC e redes sociais não é do nosso tempo, não é novidade. Desde que os 

homens começaram a utilizar dos seus desenhos rupestres, de arte representativa, 

passando pelas imagens de deuses, cenas militares e religiosas em argila e vitrais em 

igrejas, o homem já percebia que uma das principais funções da comunicação era a 

formação de redes (2012, p.03). 

 

Para Carmo (2012) nesse ambiente de constantes modificações, a educação não é 

indiferente e torna-se alvo de interesse em pesquisas que buscam entender como as novas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) podem influenciar e impactar o processo de 

ensino-aprendizagem.  

De acordo com Carmo (2012) o contexto tecnológico afeta a maneira como as pessoas 

adquirem conhecimento, aspecto que gera implicações no ensino-aprendizagem. Ainda, para 

Carmo, deve-se ressaltar a influência da técnica e da tecnologia na história da humanidade, 

presente desde os primórdios, e constituem parte fundamental do processo de acúmulo 
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progressivo de conhecimentos. Para Magalhães e Mill (2012) educação e tecnologia, assim 

como sociedade e tecnologia, mantêm uma relação dialética entre si, em que os processos 

comunicacionais constituem o principal eixo transversal e motivador da interatividade como 

instrumento primordial da construção do conhecimento.  

Sobre as mudanças imputadas pelas novas tecnologias, de acordo com Corazza, se 

devem à transformação do conhecimento único para a pluralidade de informações, uma 

sociedade de escolhas, que favorece a interatividade, que faz do sujeito um receptor, autor, 

ator “Este sujeito, seja ele aluno ou receptor da comunicação vai cultivando novos hábitos de 

aquisição do conhecimento e de se relacionar com a sociedade” (2012, p.10-1).  

Magalhães e Mill concluem que as tecnologias tornam-se parte indispensável do 

processo de desenvolvimento cognitivo dos educandos, pois promovem, estimulam a 

interação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, entre os quais a 

comunicação se estabelece de modo peculiar e fundamental para o alcance dos objetivos. 

Nesse sentido “a aprendizagem é social e as TIC potencializam as relações comunicacionais 

e, portanto, criam melhores condições para a aprendizagem efetiva” (2012, p.12). 

 

2. ENSINO-APRENDIZAGEM E NOVAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

A disseminação de Tecnologias de Informação e Comunicação é evidentemente um 

traço marcante da contemporaneidade. Não apenas a disseminação, como os processos de 

inovação pelo qual passam constantemente esses aparatos. Lima Junior (2013) coloca que 

dois aspectos são responsáveis pelos impactos dos aparatos tecnológicos na sociedade: 

tornaram-se mais acessíveis e amigáveis. Acessíveis do ponto de vista econômico, e 

amigáveis, pois não é necessário ser um especialista para manuseá-los.  

Desta forma, com o advento da Internet, das máquinas computacionais e recentemente 

do mobile, ferramentas tecnológicas de informação e comunicação vem sendo incorporadas 

também ao processo de ensino-aprendizagem. Conforme aponta Santaella (2010), a revolução 

digital está acarretando transformações por todos os níveis e facetas da existência humana, 

especialmente para os processos educacionais. 
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Para Duarte, Bertoldi e Scandelari a sociedade se depara com os mais variados meios 

de comunicação, que de maneira decisiva vem transformando a vida dos indivíduos. Assim, a 

educação não pode ignorar este fato e cabe a ela se adaptar “mediante novas pedagogias que 

incluam os meios de comunicação na aprendizagem, a fim de integrar as estratégias 

cognitivas e emocionais crianças e jovens gerados numa era digital e conectar os professores 

ao mundo dos alunos” (2001, p.1). Para as autoras as novas tecnologias de informação e 

comunicação implicam em uma transformação mais intensa no campo da Educação, porém 

ressaltam a influência dos meios de comunicação, mesmo antes da evolução tecnológica, 

como parte do cotidiano e do universo de formação da criança.  

No estudo sobre as promessas e potenciais da educação digital, Luckin et.al (2012) 

colocam que as tecnologias digitais podem apoiar o processo de ensino-aprendizagem com a 

riqueza de recursos online, que representam grande potencial para professores e alunos, 

oferecem novas formas de apresentar informações, conteúdo e ideias, de uma maneira 

dinâmica e interativa, contribuindo no enriquecimento do diálogo.  

Ainda sobre as oportunidades para a educação no contexto digital, Sunkel (2011) 

elenca algumas, tais como: acesso a materiais de alta qualidade a partir de locais remotos; 

aprendizagem, independentemente da localização física do sujeito; propostas de 

aprendizagem interativa e flexível; reduzir a presença física para acessar recursos e ambientes 

de aprendizagem; desenvolver serviços de aprendizagem de modo a superar limitações de 

informação, especialmente em países e comunidades economicamente e geograficamente 

desfavorecidas; gerar dados sobre progressos, preferências e capacidades de aprendizagem e 

utilizar as TIC para aumentar a eficiência, melhorar a aprendizagem e reduzir custos.  

O diferencial para os processos de ensino-aprendizagem, em relação à comunicação na 

atualidade, reside na situação calcada no fator digital. Para Costa (2008), o termo “digital” 

carrega uma série de conotações, dentre as quais o acúmulo de dados, a possibilidade de 

manipulação de informações e a ampliação da participação e comunicação nos mais variados 

aspectos, através de um celular, da Internet, por exemplo.  

De acordo com Lima Junior (2013) as TIC, especialmente com sistemas provenientes 

das áreas da engenharia e da ciência da computação, não apenas forneceram uma nova 

estrutura tecnológica para a comunicação, no que tange a produção de conteúdo, como 

também impulsionaram o surgimento e diversas formas de distribuição de fluxos 

informativos. Ainda: 
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O aumento da capacidade do processamento de dados por microprocessadores, o 

barateamento das memórias digitais, o crescimento da musculatura de transmissão 

das redes, o desenvolvimento de novas tecnologias de visualização de imagens 

digitais e a evolução das linguagens de programação estabeleceram condições 

estruturais para que a internet (web), a telefonia móvel, as redes temáticas sem fio, 

os displays, codecs, sensores e câmeras (fotografia e vídeo) passassem a pertencer 

ao cotidiano da sociedade (LIMA JUNIOR, 2013, p.26). 

 

Magalhães e Mill (2012) colocam que o ambiente das TIC é dinâmico, tanto pelo 

intenso desenvolvimento tecnológico atual, como pelas complexas subjetividades das pessoas 

que manipulam as TIC. Com as TIC há a descentralização do pólo emissor, assim a 

mensagem pode ser distribuída de “muitos para muitos” ou de “todos para todos”. Ou como 

descreve Lima Junior (2013, p.27): 

 

Ou seja, os dispositivos de comunicação digitais, ao contrário dos analógicos, 

permitem e fornecem múltiplas maneiras de extração de informações, em toda a 

sua cadeia de produção de conteúdo informativo de relevância social ou de 

entretenimento, nas atividades de captação, filtragem, produção, empacotamento e 

distribuição. 
 

Esse contexto para o ensino-aprendizagem implica também em preocupações e 

questionamentos que se referem à prática docente. Pagamunci (s.d) alerta para o papel do 

professor nesse contexto, aspecto lembrado também por Freire e Guimarães (2011), no que 

tange a necessidade de revitalização por parte do professor com a inserção de novos 

instrumentos: 

 

É importante lembrar que o uso de tecnologias informáticas nos processos de 

ensino aprendizagem geram conflitos, dúvidas e insegurança por parte do 

professor, pois uma mudança metodológica desestrutura a sua prática docente e 

provoca um certo desequilíbrio na forma de conduzir o processo de ensino devido a 

instabilidade oferecida pela ferramenta utilizada e pelos imprevistos e desafios que 

esta atividade pode gerar (PAGAMUNCI, s.d, p.3). 
 

Para Pagamunci (s.d) o professor deve fazer da tecnologia uma aliada e aproveitar essa 

aproximação para aprender, pois o acelerado avanço tecnológico tem se constituído em um 

processo contínuo de aprendizado. Contínuo tendo em vista que a sociedade depara-se 

constantemente com novos recursos tecnológicos. Por meio desses recursos, o professor pode 

incorporá-lo a prática docente e utilizá-los na criação de ambientes que favoreçam a 

aprendizagem e o desenvolvimento. De acordo com Pagamunci, a compreensão desse cenário 

promove pleno desenvolvimento para o professor e suas atividades. 
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Corazza (2013) aponta que tendo em vista o advento e a popularização das TIC nos 

últimos anos, os educadores precisam compreender as mudanças provocadas por essas 

tecnologias e ir ao encontro desse universo, que é onde o seu interlocutor se encontra. Caso 

contrário, poderão distanciar-se do seu código, dificultando o diálogo. Este é outro ponto que 

cerca a discussão, a resistência dos professores, na possibilidade de terem que modificar seu 

modo de dar aulas, questão que, de acordo com Freire e Guimarães (2011), já representava 

um problema para os professores diante dos meios tradicionais. A respeito desse aspecto 

“Sabemos que a decisão de aderir ao uso de novas tecnologias, ou a qualquer outra 

metodologia inovadora no ambiente escolar é uma tarefa difícil, principalmente porque os 

professores em geral têm receio de “perder” o controle da aula” (PAGAMUNCI, s.d, p.11).   

De acordo com Magalhães e Mill (2012) existem duas visões dos professores em 

relação às TIC e ensino-aprendizagem. Aqueles que veem as TIC como instrumentos que 

empurram os estudantes para uma cultura do consumismo e desviam a atenção em sala de 

aula. A outra são os que acreditam que as TIC podem ter muita utilidade, desde que adaptadas 

para o ambiente educacional. No entanto, os autores apontam para um amadurecimento dos 

educadores nas reflexões e práticas de uso de TIC, já que é impossível realizar o trabalho sem 

uso de técnicas e artefatos diversos, sejam eles digitais ou não. Todavia, destacam que ainda 

assim persistem visões tecnofóbicas no meio educacional. Sobre esse último aspecto, 

apontado por Magalhães e Mill (2012):  

 

Eu gostaria de me posicionar já sem esse medo. Para mim, toda perspectiva 

humanista que negue a rigorosidade da ciência, que deixe de procurá-la, que se 

afaste da tecnologia, que veja na máquina a inimiga do ser humano, neste fim de 

século... toda a visão humanista que caia nisso é reacionária (FREIRE E 

GUIMARÃES, 2011, p.90). 

 

As tecnologias permitem que aplicações educativas sejam desenvolvidas constituindo 

um ambiente de ensino-aprendizagem interativo com alternativas de solução para os diversos 

problemas educacionais, e mostram também que todos esses recursos reservam, ao professor, 

a oportunidade de revitalizar seu papel, trazendo novas dimensões e perspectivas para o 

trabalho do mesmo (PAGAMUNCI, s.d, p.3).  

De acordo com António e Coutinho (2012) é importante que os professores estejam 

devidamente preparados para realizar uma adequada integração das tecnologias no processo 

pedagógico, além de conhecimento sobre os usos e as possibilidades desses aparatos. É 

preciso a articulação entre os modelos pedagógicos existentes e as potencialidades das novas 

tecnologias. Essa integração, articulação curricular necessária, pode ser entendida como um 
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processo de criar contextos para o uso de ferramentas específicas para as diferentes áreas do 

saber.  

É fato afirmar que o processo de ensino-aprendizagem é impactado em virtude dos 

avanços tecnológicos, onde a apropriação dessas tecnologias pode dar novo significado a esse 

processo. De acordo com Pagamunci (s.d) os processos de aprendizagem e desenvolvimento 

do indivíduo na atualidade, em consequência do acesso a informação e conhecimento se dar 

de forma acelerada, através dos avanços tecnológicos, têm revelado necessidades e desafios 

para prática pedagógica, como também referente à participação do indivíduo na sociedade. 

Além disso, usar tecnologias informáticas como instrumentos auxiliares a prática pedagógica 

pode conferir novo significado ao processo de aprendizagem, pois através dessas tecnologias 

é possível promover cooperação, comunicação, motivação e potencializar relações: 

 

Por sua vez, as tecnologias de comunicação exercem a função de disseminadores 

de conhecimento, livrando alunos e professores das limitações de tempo e espaço, 

enriquecendo o ensino com recursos de multimídia, interação, simulações, e 

permitindo o estudo individualizado (PAGAMUNCI, s.d, p.2). 

 

Para Carmo (2012) entre os recursos tecnológicos existentes, pode-se destacar o 

desenvolvimento de interfaces “amigáveis”, que possibilitam uma navegação intuitiva, o que 

influenciou e tem facilitado à inserção das pessoas nesse universo. Contudo, a tecnologia por 

si só não basta, é fundamental que seu uso esteja alinhado, adaptado, sem isso, seu 

desempenho fica comprometido: 

 

Faz-se necessário, também, que esses professores tenham clareza dos objetivos 

daquilo que estão propondo, das necessidades específicas do contexto social que 

atuam, bem como do tipo de indivíduo que pretendem formar para interagir neste, 

pois só assim poderão escolher metodologias e recursos adequados a essas práticas, 

avaliando necessidades, desafios, possibilidades e limitações que surgem com a 

utilização destes instrumentos (PAGAMUNCI, s.d, p.3). 
 

Além da preocupação com o contexto, para António e Coutinho (2012) é preciso 

também uma integração mais efetiva das TIC no processo de ensino-aprendizagem, de 

maneira a proporcionar aos alunos experiências educativas inovadoras: 

 

Para responder a esses novos desafios, competirá à escola promover uma 

alfabetização tecnológica, aprofundando estes saberes e consolidando metodologias 

inovadoras, adoptando a tecnologia como mais um recurso educativo, e, tendo em 

conta este pressuposto, urge integrar as tecnologias em geral e, em particular, o 

computador e a Internet, no processo educativo, tirando partido das suas 
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potencialidades e identificando as suas limitações e/ou constrangimentos 

educativos (2012, p.111). 

 

Também é fundamental para a introdução das TIC no ensino a existência de 

infraestruturas elétricas e de telecomunicações, que demandam investimentos (ANTÓNIO E 

COUTINHO, 2012). Outra demanda apontada pelos autores é a necessidade de que a inclusão 

das TIC no processo de ensino-aprendizagem seja acompanhada também da evolução dos 

conteúdos didáticos, tornando-os adequados à utilização das novas tecnologias. 

António e Coutinho (2012) discutem sobre TIC e ensino-aprendizagem em 

Moçambique, na África. A pesquisa apontou que apesar dos alunos envolvidos no estudo 

acharem que a realização de uma tarefa escolar usando as TIC torna-se mais motivadora, 

poucos alunos fazem uso destas tecnologias na realização de tarefas escolares. A justificativa, 

de acordo com os alunos, se deve a falta de incentivo ou até proibição por parte dos 

professores. Em relação aos professores poucos deles fazem uso ou incentivam a utilização 

TIC no processo educativo. 

No contexto brasileiro é a partir da década de 1980 que tem início as atividades de 

formação de educadores para a implantação de TIC na educação e recontextualização da 

prática pedagógica. Desde a década de 1980 até os dias atuais, o país implantou alguns 

programas/projetos governamentais para o uso de TIC no ensino-aprendizagem, entre estes: 

ProInfo, ProInfo Integrado, Projeto Mídias na Educação e Programa Um Computador por 

Aluno – PROUCA. 

Léa Fagundes (2011) coloca o Programa Nacional de Informática na Educação 

(ProInfo) como um grande esforço feito pelo Ministério da Educação (MEC), através da 

Secretaria de Educação a Distância, em parceria com os governos estaduais e municipais, para 

introduzir tecnologias e telecomunicações na escola pública. O programa fornece uma 

estrutura para acesso a tecnologias através da instalação de microcomputadores em escolas e 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), que são centros de excelência na formação de 

professores e técnicos. 

Podemos dizer que o prólogo para a apropriação de tecnologias móveis pela educação 

no Brasil foi através do Programa Um Computador por Aluno – PROUCA. Uma iniciativa do 

Governo Federal, baseada no uso de um laptop de baixo custo, apto ao enlace de 

conectividade sem fio, objetivando o conhecimento e tecnologias que oportunizam a inovação 

pedagógica nas escolas públicas (CARVALHO e POCRIFKA, 2010). O PROUCA foi 

concebido a partir da ideia do autor Nicholas Negroponte, idealizador do projeto internacional 
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intitulado "One Laptop per Child" que propõe a inclusão digital por meio de um recurso 

computacional educacional de baixo custo, assim cada aluno recebe um laptop (CARVALHO 

e POCRIFKA, 2010).  

Para Silva e Abranches (2010) o PROUCA propõe um reencantamento da educação 

através da inserção individualizada de laptops como medida que alavancará os patamares 

cognitivos, oportunizando a inclusão digital e social. Outro fator destacado, é que o projeto 

pode viabilizar novas formas de socialização e construção do conhecimento, como também 

ampliar a interação entre sujeitos e o acesso ao conhecimento pelos grupos periféricos, 

ultrapassando o espaço escolar.  

Neste universo de possibilidades proporcionado pelos avanços tecnológicos na área da 

comunicação, como a disseminação das tecnologias móveis, surge à chamada Aprendizagem 

Móvel. Aprendizagem Móvel é conceito que representa a aprendizagem entregue ou 

suportada por meio de dispositivos de mão tais como PDAs (Personal Digital Assistant) 

smartphones, iPods, tablets e outros pequenos dispositivos digitais que carregam ou 

manipulam informações (MÜLBERT E PEREIRA, 2011). A mobilidade e 

multifuncionalidade desses dispositivos têm representado possibilidades que podem ser 

exploradas também para o ensino-aprendizagem. Como justificativa para Aprendizagem 

Móvel está à popularização dos dispositivos móveis, especialmente celulares e smartphones. 
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III - MOBILIDADE, TECNOLOGIAS MÓVEIS E 

APRENDIZAGEM MÓVEL 

 

1. MOBILIDADE E SOCIEDADE MÓVEL 

 

“Voar é com os pássaros, mas mover-se sem perder contato, agora é das coisas mais 

humanas do mundo” (QUEIROZ, 2008, p.37). As tecnologias móveis propiciaram e vem 

refinando cada vez mais essa experiência através dos incrementos aos quais são submetidas e 

em velocidade sem precedentes. Além da evolução tecnológica, a aceitação dos dispositivos 

móveis é outro fator a ser levado em conta “cuja velocidade de absorção e domesticação vem 

se dando em progressão geométrica espantosa” (SANTAELLA, 2010, p.21). 

Se antes tínhamos um cenário ancorado, como classifica SANTAELLA (2007), onde 

computadores e telefones ocupavam lugares fixos, com as conexões móveis esse cenário 

muda. As tecnologias móveis permitem não só a conexão, mas sim uma conexão contínua, em 

que o dispositivo representa um ponto de conexão móvel, dando mobilidade para o usuário 

circular pelos espaços físicos. 

De acordo com André Lemos (2009) a cultura da mobilidade não é uma novidade e 

nasce com os dispositivos portáteis digitais e as redes sem fio, o que ocorre na atualidade é 

que esses novos dispositivos vão ampliar e potencializar os deslocamentos físico e 

informacional:  

 

A cultura da mobilidade evolui de acordo com os períodos históricos. É mister 

reconhecer que a modernidade ampliou as formas de mobilidade, tanto física, com 

os transportes, como virtuais, com os meios de comunicação de massa. No entanto, 

esta cultura móvel não surge com a sociedade industrial. Embora a era 

contemporânea veja a ampliação da compressão espaço-temporal onde 

comunicação, mobilidade informacional e deslocamento de pessoas ao redor do 

mundo são correlatos e se ampliam, a cultura da mobilidade faz parte da evolução 

da cultura humana como um todo (p.29). 

 

Podemos afirmar que entre as tecnologias móveis, o telefone celular é sem dúvida a 

mais popular. Agar (2003) compara o telefone celular ao automóvel, como facilitador da 

mobilidade dos indivíduos, e aponta que estas duas tecnologias da mobilidade moldaram o 

mundo moderno. Sobre mobilidade, Valentim argumenta: 
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A sociedade contemporânea parece possuir uma certa “obsessão” pela mobilidade. 

Prova disso é a reconfiguração pela qual passam os espaços urbanos. Nossas 

cidades se tornam, cada vez mais, ambientes onde cidadãos se livram dos 

dispositivos eletrônicos com fios e cabos. Através de celulares e dispositivos sem 

fio, agora eles se comunicam uns com os outros e se conectam à Internet e outras 

redes ad-hoc de qualquer lugar onde haja cobertura. Emerge uma era da 

portabilidade, da mobilidade e da conexão generalizada dentro e fora dos 

ambientes domésticos, de trabalho, consumo e lazer (2005, p.115). 

  

De acordo com o pesquisador Federico Casalegno, do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) e diretor do MIT Mobile Experience Lab a mobilidade tem a dimensão 

física e da informação, estando ambas relacionadas. A sociedade moderna trata de obter mais 

informação enquanto está em movimento. Ainda, para Casalegno (2008), a informação tende 

a ser transmitida cada vez mais através de plataformas móveis. Vint Cerf, inventor da internet, 

criador do protocolo TCP/IP, destaca, em entrevista de 2009, o crescimento dos dispositivos 

móveis com capacidade de acesso à web e o fato de que para muitos usuários em todo o 

mundo, o primeiro e às vezes único contato com a internet se dá exclusivamente através do 

celular. 

  Além da evolução dos dispositivos móveis, contamos também com a evolução das 

tecnologias sem fio, a exemplo das tecnologias Wi-Fi, 2G, 3G, 4G. Essas novas tecnologias 

de conexão móvel têm ampliado cada vez mais a mobilidade. Em nosso tempo, a tendência é 

acessarmos menos a Internet mediante dispositivos fixos, como computadores e tecnologias 

de acesso à internet presos a uma estação de trabalho desktop.  

O que muda no contexto atual, conforme explica Lemos (2009) é que de posse dessa 

estrutura que alia dispositivos portáteis e tecnologias de acesso sem fio, além das 

possibilidades de consumo, há possibilidades também de produção e distribuição de 

informação, diferentemente do contexto anterior, composto por meios massivos. Com os 

meios massivos (TV, rádio, impresso) nas palavras de Lemos “Mover-se implica em 

dificuldades de acesso a informações e, no limite, a mobilidade informacional se dá apenas 

pela possibilidade de consumo” (2009, p.29).  

 

 

2.  TELEFONES CELULARES E SMARTPHONES EM DESTAQUE 

 

No estágio atual da cultura digital, os espaços são cruzados por torpedos de SMS e 

MMS que viajam pelos ares de um destino a outro, enquanto, nos seus locais de 

trabalho, as pessoas recebem conteúdos em Palms. A forma como os habitantes das 

cidades se comportam em ambientes públicos e privados mudou com o surgimento 
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de celulares que agora também armazenam vídeos. Pastas de mp3 são trocadas no 

iPod e, nos finais de semana, orientando-se por sinais emitidos por seus celulares, 

jovens jogam games entre ruas e avenidas vazias (SANTAELLA, 2007, p.133-4). 

 

É fato que tecnologias móveis como PDAs (Personal Digital Assistant), laptops, 

tocadores e consoles portáteis digitais, telefones celulares, smartphones, conexões Wi-Fi (sem 

fio) e tablets escrevem uma nova e instigante parte na história da Comunicação e seus meios. 

No trecho citado acima, retirado do livro “Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade”, de 

Lucia Santaella, é perceptível ainda, a velocidade com que essas tecnologias evoluem e se 

modificam.  

O uso de smartphones, celulares e tablets e os incrementos que cercam esses 

dispositivos, como acesso a Internet e aplicativos está cada vez mais comum e inserido em 

nosso cotidiano. Essas tecnologias vêm moldando a forma como nos relacionamos com o 

mundo e também engendrando novos hábitos.  A respeito disso, Santaella (2007) fala em uma 

“ecologia midiática”, que se refere ao processo de introdução, adoção, adaptação e absorção 

de novas mídias, que faz crescer em ao seu redor práticas e protocolos sociais, culturais, 

políticos, jurídicos e econômicos “Embora haja uma tendência a pensar as mídias apenas 

como meios de conexão e transmissão de mensagens de um ponto a outro, elas, na realidade, 

alteram de modo significativo os ambientes em que vivemos e a nós mesmos como pessoas” 

(p.232).  

Para Straubhaar e LaRose (2004) a indústria de telefonia tem grande impacto na 

trajetória dos meios de comunicação. Embora o telefone celular ocupe um lugar de destaque, 

para os autores a infraestrutura de telecomunicação combinada com tecnologias de 

computação pode ser considerada o sistema nervoso central da comunicação contemporânea. 

É justamente a convergência dos meios de comunicação, telecomunicações e computadores 

que transformaram, por exemplo, o telefone celular em um aparato multifuncional. A respeito 

da importância do telefone: 

 

A razão é que acreditamos que o telefone é o ponto central no 

entendimento da mídia de hoje e de amanhã. O telefone antecedeu o 

rádio e a televisão; de fato, o rádio e a televisão foram em grande 

parte inventados pelos pesquisadores da companhia de telefone. A 

infraestrutura através da qual a maioria das novas tecnologias de 

comunicação faz suas conexões é o telefone. Os aparelhos de fax 

enviam documentos através de linhas telefônicas. Mensagens via 

Internet são enviadas por linhas de telefone (STRAUBHAAR E 

LAROSE, p. XVI, 2004).  
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Straubhaar e LaRose (2004) coloca que o telefone é, ao mesmo tempo, um dos mais 

antigo e mais atualizado meios de comunicação. No caso dos telefones celulares, embora 

tenham ampliado suas funcionalidades para além dos recursos iniciais, superar a distância 

ainda se mantém no cerne desta tecnologia, explicita na própria raiz do termo, o prefixo tele 

vem do grego que significa “longe” (COSTELLA, 2002). Nesse aspecto, na trajetória 

evolutiva do telefone, as limitações de distância e conectividade continuaram a ser alvo de 

desenvolvimento tecnológico (FAGEN, p.159, 1975, apud STRAUBHAAR E LAROSE, 

2004).  

Desde os tempos mais remotos o homem vem idealizando soluções para comunicar-se 

a distância, inicialmente através de sinais sonoros e visuais (gritos, apitos, clarão das 

fogueiras). Costella (2002) aponta que a distância sempre representou um desafio para as 

comunicações humanas. Para o autor, o fenômeno da Globalização levou a expansão de 

formas de comunicação à distância. Dessa maneira, a difusão de tecnologias como o telefone, 

as redes telemáticas4 e o telefone celular foi fundamental e fomentada. Em 2004, Straubhaar e 

LaRose destacaram sobre a transformação do telefone de um instrumento interpessoal de 

comunicação de voz para uma rede que integra voz, dados e vídeo. 

Sobre a expansão de tecnologias e comunicação à distância, Squirra aponta 

“Definitivamente, o mundo mudou profundamente e os instrumentos de comunicação têm 

papel preponderante neste contexto, onde a tecnologia pluralizou as comunicações à distância, 

tendo se tornado sua essência produtiva” (2008, p.163).  

A respeito das tecnologias móveis e comunicação a distância, vale a ressalva que 

muito antes da era digital, o homem já buscava soluções para comunicar-se a distância, 

portanto temos buscado nesta seção traçar linhas gerais do contexto que proporcionou o 

surgimento destas tecnologias:  

 

Apesar de o telemóvel ser uma tecnologia aparentemente recente, que apenas se 

generalizou na década de 90 do século XX, a sua origem remonta ao final do 

século XIX, quando se desenvolveram as telecomunicações por rádio em geral, 

mais concretamente às experiências de Marconi sobre a transmissão de sinais de 

rádio alcançando distâncias progressivamente maiores (LING, 2004). A invenção 

de Marconi foi posteriormente aperfeiçoada e teve aplicação sobretudo nas 

comunicações náuticas, mas também na coordenação da vida urbana, 

nomeadamente em sistemas da polícia, bombeiros e táxis. Este tipo de 

comunicação diferia do telefone porque não existiam linhas individuais e as 

mensagens eram transmitidas para todos os que sintonizassem determinada 

frequência. Na década de 40 do século XX, os sistemas de telecomunicações por 

rádio e por telefone foram integrados e nasceu nos EUA o primeiro sistema de 

                                                           
4 Descreve a combinação de telecomunicações e computadores (STRAUBHAAR E LAROSE, 2004). 
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telecomunicações móveis. Contudo, era um sistema bastante complexo, que 

implicava a busca manual de um canal livre para a transmissão e a intervenção de 

uma operadora que estabelecia a ligação entre emissor e o destinatário da chamada. 

A tecnologia foi então aperfeiçoada e a sua comercialização começou a ser 

planeada (DIAS, 2008, p.30-1). 

 

São atribuídas as tecnologias móveis características como intensificar as formas de 

comunicação e ampliar o acesso à informação e a conexão, que possibilitam o perpetual 

contact5 (KATZ, 2008). Com destaque para telefones celulares e smartphones “Com o 

surgimento dos aparelhos portáteis, textos, imagens e sons tornaram-se ubíquos, enquanto os 

celulares vão ficando cada vez mais turbinados, circulando por todo canto” (SANTAELLA, 

2007, p.134).  

Dentro do cenário das tecnologias móveis, o destaque para telefones celulares e 

smartphones se deve a rápida disseminação destes dispositivos no país e no mundo. A União 

Internacional de Telecomunicações considera que o celular é a tecnologia mais rapidamente 

adotada na história da humanidade (CASTELLS, 2008), (MERIJE, 2012). Segundo Santaella 

(2007) o processo de chegada de novas mídias normalmente provoca relutância, 

estranhamento e até temor, entretanto, com o telefone celular isso não ocorreu.  Para autora, a 

modificação nesse processo ocorreu em virtude das características dessa tecnologia, de nos 

colocar em contato com pessoas em quaisquer partes do mundo, e ainda possuir protocolos 

simples e uma interface amigável, além da multifuncionalidade que oferece: 

 

Não é de se estranhar que sua metabolização individual e social tenha se 

processado com a mesma naturalidade com que as sementes brotam em campos 

adubados até o ponto de seus recursos, serviços e aplicações serem hoje um dos 

segmentos de maior consumo no mundo (p.232-33).  

 

Dados apontam que o Brasil tem mais telefones celulares que habitantes. Segundo 

dados recentes da Anatel, o Brasil terminou o mês de outubro de 2015 com 273,8 milhões de 

celulares e densidade de 133,64 celulares/100 habitantes6. O crescimento de celulares em 

números expressivos mostra que as adversidades que permeiam o Brasil não impediram o país 

de ser uma das nações a adotar mais ferozmente novas tecnologias, conforme aponta Pellanda 

(2009). 

No mundo, o número de celulares chegou a sete bilhões em 2015, de acordo com a 

Teleco, número que equivale à população mundial, o que faz com que o telefone celular possa 

ser considerado a tecnologia mais comum e amplamente utilizada. 

                                                           
5 Contato perpétuo, permanente. 
6 Fonte site Teleco: http://www.teleco.com.br/ncel.asp 
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Figura 2 - Celulares no Mundo 

 

Fonte: UIT, Wireless Intelligence, GSA/Informa e Teleco. 

 

Patrícia Dias, pesquisadora portuguesa, fundamenta a importância em refletir sobre 

esse dispositivo a partir do argumento da quantidade. O telemóvel, como é denominado no 

português de Portugal, é atualmente uma tecnologia generalizada e de utilização frequente. De 

acordo com Dias (2008) a sua generalização foi mais rápida que de outras tecnologias que 

consideramos igualmente importantes e imprescindíveis, como o automóvel e a televisão, 

ainda: 

 

A sua importância na sociedade contemporânea, ao nível global, é visível nos 

seguintes factos: é das tecnologias mais generalizadas; essa generalização verifica-

se em diversas culturas; é uma tecnologia que está a ganhar supremacia em relação 

às outras, pois, por exemplo, em alguns países o número de telemóveis já 

ultrapassou o de computadores, telefones fixos e até televisões; verifica-se que a 

maior parte dos gastos em tecnologia é com a conta do telemóvel (2008, p.29-30).   

 

Por ter preço mais acessível que um computador, o celular se popularizou e passou de 

algo elitizado para difundindo e presente em diversas classes, em variados modelos, foi de um 

simples “telefone” a um computador de mão:  

 

Em fusão com a Internet, o celular adquire características multifuncionais como a 

de um computador, armazenando jogos, agenda eletrônica, arquivos digitais de 

texto, sons e imagens, capturando e encaminhando fotografias e vídeos e recebendo 

conteúdos televisivos (KRÖNER, 2008, p.21).  
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De acordo com Safko e Brake (2010) os telefones celulares são o ápice da 

convergência digital. Para os autores a tecnologia celular é um dos primeiros grandes avanços 

depois da criação da Internet. Os telefones celulares atuais permitem que os usuários realizem 

diversas atividades, tais como: download de música; ler blogs; navegar na Web; receber e 

enviar e-mails; tirar e compartilhar fotos e vídeos; enviar e receber mensagens; receber 

orientações, passo a passo, de como ir de um lugar a outro; acessar mapas; assistir TV, filmes 

e vídeos; acessar e atualizar redes sociais; ouvir podcast; gravar anotações e até mesmo 

realizar um telefonema (SAFKO E BRAKE, 2010).  

O tom de ironia de Safko e Brake (2010) quando colocam que os celulares podem até 

mesmo realizar um telefonema7, se deve ao fato que nem de longe esses aparelhos lembram 

os seus primórdios. A primeira chamada oficial de um telefone celular foi realizada em 1973, 

nos Estados Unidos. O aparelho na ocasião foi considerado portátil e moderno, porém 

desajeitado e pesado. A partir de então, este dispositivo foi incorporando outros recursos e 

mídias, e o que conhecemos hoje é um aparelho multifuncional que permite realizar inúmeras 

atividades de acordo com as funcionalidades disponíveis em cada modelo, essa nova categoria 

é chamada de smartphone, termo em inglês que significa “telefone inteligente”. 

Inicialmente, tratava-se apenas de um aparelho destinado a comunicação de voz. Mais 

tarde suas funções foram sendo ampliadas e hoje corresponde a uma central multimídia ou 

podemos usar a denominação de André Lemos (2007): Dispositivos Híbridos Móveis de 

Conexão Multirrede (DHMCM). O autor explica que os DHMCM aliam potência 

comunicativa (voz, texto, foto, vídeo), conexão em rede e mobilidade por territórios 

informacionais.  

O celular passou por uma evolução tecnológica, como por exemplo, a execução de 

toques que reproduzem sons com vocais e instrumentos musicais ao mesmo tempo, a 

qualidade (resolução) e tamanho dos displays (visor), tornando-os também coloridos e 

touchscreen (tela sensível ao toque) (MERIJE, 2012). Além disso, a evolução das gerações 

culminou no aumento da transmissão de dados, conexão e velocidade de acesso à internet. 

Sobre o lugar ocupado pelos serviços de voz, muita coisa mudou em virtude do 

desenvolvimento tecnológico. A chegada da terceira geração (3G) e de aparelhos como o 

iPhone, possibilitou o crescimento dos serviços baseados em dados. A tecnologia 3G abriu 

caminho para downloads mais rápidos e acesso mais amplo à internet a partir do celular, esse 

                                                           
7 Grifo da autora. 
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incremento trouxe a infraestrutura necessária para a mobilidade, onde a velocidade foi o 

principal benefício (QUEIROZ, 2008).  

Os modelos denominados de smartphone, “telefone inteligente”, são mais que 

telefones. Merije (2012) coloca que os smartphones apresentam-se como uma tecnologia que 

reúne várias mídias num só aparelho (telefone, internet, console de jogos, recursos dos 

computadores pessoais). Ao incorporar diversas mídias e aplicativos, chamar esse dispositivo 

de “telefone” parece não fazer sentido, à medida que extrapolou em muito a sua função 

inicial.  

Em outra tentativa de definição, o telefone celular é chamado de quarta tela, onde o 

cinema seria a primeira, a TV a segunda e o computador pessoal a terceira (SAFKO & 

BRAKE, 2010), (MERIJE, 2012). Para Safko & Brake, a denominação de “quarta tela” vem 

ao encontro do desenvolvimento de conteúdo e potencialidade audiovisual dos celulares.   

Entretanto, não bastam apenas recursos, como reproduzir música, enviar mensagens, 

gravar, fotografar, filmar, entre outros. Para Merije (2012) foi à associação dos recursos dos 

aparelhos celulares e das redes de telefonia móvel com os da internet, um aspecto crucial na 

evolução tecnológica deste dispositivo, que potencializou as possibilidades de 

compartilhamento de conteúdos. 

Em relação ao design dos celulares, é importante ressaltar mais que a mobilidade, a 

portabilidade é característica vital.  Safko e Brake (2010) destacam que foi a partir de 1990 

que os celulares puderam passar a ser carregados em um bolso de jaqueta ou na bolsa, 

tornaram-se menores e menos pesados, podendo ser mais facilmente transportados. De acordo 

com o dicionário Michaelis, um dispositivo móvel é aquele “1 Que se pode mover; que não 

está fixo”, já um dispositivo portátil “1 Que se pode transportar facilmente. 2 Que não é fixo; 

que tem pequeno volume ou pouco peso”. Nesse sentido, o diferencial reside na portabilidade 

dessa tecnologia, que permite transportá-la facilmente devido ao tamanho e peso reduzido, 

como também pela ausência de fios. 

 

3. DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

O modelo atual de sala de aula surgiu durante a Revolução Industrial. Turmas de 

pupilos em torno de um mentor existiam desde a Grécia Antiga, mas foi no século 18 que o 

sistema se organizou para atender a demanda das fábricas. Esse modelo de mais de 200 anos, 
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de acordo com Kurt Fischer, diretor do programa de mestrado Mente, Cérebro e Educação, da 

Universidade Harvard, não se encaixa mais na nossa realidade (apud ROTHMAN, 2013).  

Dessa maneira, assim como demais setores da sociedade, como governos, empresas e 

indústrias, a educação é cobrada a inovar, a reinventar a tarefa de ensinar e as formas de 

aprender. Essa cobrança pode ser justificada tendo em vista as mudanças e transformações 

pela qual a sociedade tem passado, intensificada pelas novas tecnologias digitais de 

comunicação e informação. 

A partir da nova paisagem comunicacional, constituída, em partes, pela ascensão e 

características dos dispositivos móveis, com destaque para celulares e smartphones, parece 

compreensível o incentivo e a apropriação desses aparatos também para o processo de ensino-

aprendizagem. A forte presença das tecnologias móveis e o cenário atual, que permite o 

contato com diversos conteúdos em diferentes formatos e acessíveis em diferentes 

dispositivos, faz com que educadores e sociedade em geral apontem que a escola e o processo 

de ensino-aprendizagem precisam ser repensados: 

 

Conjectura-se que com tal utilização de recursos ubíquos de comunicação 

possa ser vista como um caminho promissor para a ressignificação dos 

tempos, dos espaços e das relações em contextos educacionais com a 

complexidade da configuração das sociedades contemporâneas sob o 

paradigma informacional (GOMES, 2011, p. 22). 

 

 

Com a difusão dos dispositivos móveis, especialmente celulares e smartphones, e o 

leque de funcionalidades embutidos, esses aparatos despertam o interesse de diversas áreas, 

não sendo diferente com a educação. Nesse sentido, propostas, expectativas e argumentos 

emergem relacionados à apropriação desses dispositivos para o ensino-aprendizagem. Assim, 

são desenvolvidas novas expectativas de liberdade, flexibilidade em relação ao momento e ao 

local da prática, antes dependente de uma estrutura fixa (SANTAELLA, 2010). Para Oliveira: 

 

A evolução tecnológica dos meios de comunicação e o potencial uso destes para 

transmitir e armazenar informações — desde o impresso, passando pelo rádio e 

televisão e chegando às novas tecnologias de comunicação e informação — carrega 

em si um ideal de transformação e democratização, rotulado com termos 

semelhantes a sonho, utopia, esperança. Aliás, tal percepção fica evidente ao 

observarmos que as áreas da comunicação e da educação caminham juntas há pelo 

menos um século: historicamente, as tecnologias de comunicação são percebidas 

como uma oportunidade para expandir as possibilidades de espaços voltados ao 

ensino, especialmente em modalidades à distância (2011, p.13). 

 



69 

 

Mobilidade, multifuncionalidade e conectividade são características apontadas como 

benefícios que as tecnologias móveis podem trazer para o processo de ensino-aprendizagem, 

além da necessidade de a escola refletir e se aproximar da realidade de seus alunos. Portanto, 

parece mais do que fundamental que se discuta e compreenda o papel desses dispositivos para 

esse fim.  

Para Baccega (2002) não se pode negar a importância que a escola sempre teve 

historicamente. Entretanto, hoje, se vê premida pelas novas condições, determinadas em 

partes pela difusão das TIC. Para a autora, tal situação apresenta um desafio à escola, que 

busca incorporar-se ao ecossistema comunicativo, necessidade apontada muito antes das TIC 

(FREIRE E GUIMARÃES, 2011). Outro ponto destacado pela autora é a aprendizagem 

contínua, que pode ser beneficiada com as tecnologias móveis: 

 

Os meios de comunicação apresentam múltiplas realidades às quais até 

recentemente não tínhamos acesso, são a chamada “janela para o mundo”. Desse 

modo, abrem possibilidades de crescimento pessoal e social, que constituem uma 

aprendizagem constante (2002, p.20).   

 

Pagamunci alerta para a atenção ao propósito, à funcionalidade e não somente a 

apropriação pela apropriação da tecnologia no que diz respeito ao processo de ensino-

aprendizagem: 

 

Pensar no processo de desenvolvimento cognitivo do indivíduo, nos dias atuais 

pressupõe a necessidade de considerarmos a presença das tecnologias informáticas 

no contexto o qual o mesmo está inserido. Desta forma, é necessário compreender 

a função que este tipo de instrumento exerce no respectivo processo (s.d, p.5). 
 

 

Tendo em vista as experiências com TIC na educação brasileira e a 

multifuncionalidade dos dispositivos móveis, Magalhães e Mill ressaltam “Geralmente, os 

primeiros movimentos percebidos na articulação dos novos artefatos tecnológicos no processo 

de ensino-aprendizagem são de salvação das más experiências educacionais vividas ao longo 

da história ou, pior ainda, de catástrofe e pessimismo” (2012, p.2). A respeito do processo de 

apropriação: 

 

Toda tecnologia de comunicação e informação (TIC) passa por uma fase de 

deslumbramento, geralmente quando do seu surgimento ou socialização a cada 

grupo. Começa pelos especialistas, chega à mídia especializada, atinge certo senso 

comum e, dependendo de suas características, vai às massas (MAGALHÃES E 

MILL, 2012, p.3).  
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A partir das colocações, é destacado o fato que o modelo de escola e ensino precisa ser 

repensado, de maneira a dar conta das novas urgências provenientes desse novo ecossistema 

comunicacional: 

 

Os processos de aprendizagem e desenvolvimento do indivíduo no contexto atual, 

no qual a difusão de informações e a apropriação do conhecimento ocorrem de 

forma acelerada e eficiente em consequência dos grandes avanços nos setores 

científicos e tecnológicos, têm revelado novas necessidades e desafios à prática 

pedagógica e também a participação do indivíduo na sociedade e na transformação 

da mesma (PAGAMUNCI, s.d, p.2). 

 

De acordo com Magalhães e Mill “Temos que pensar a educação, a comunicação e as 

tecnologias contemporâneas de forma articulada e proativa, buscando preparar os sujeitos 

para os novos patamares de convergência midiática” (2012, p.1).  Ainda sobre os campos 

“Todavia, cada campo por sua vez continuou a buscar fórmulas mágicas para seu 

desenvolvimento e, direta ou indiretamente, na prática, continuaram se influenciando 

mutuamente” (2012, p.7).  

A respeito dos dispositivos móveis, Sharples et al. (2005) destaca a necessidade de 

conceituar a aprendizagem na era móvel, buscando reconhecer o papel da mobilidade e da 

comunicação nos processos de aprendizagem. Para o autor, um primeiro passo é postular uma 

teoria de Aprendizagem Móvel e distinguir o que há de especial em comparação a outros tipos 

de atividade de aprendizagem com tecnologia. 

Convergentes, portáteis e multimídias, celulares e smartphones representam um 

conjunto de possibilidades que podem ser exploradas também para o ensino-aprendizagem. 

De acordo com Mülbert e Pereira (2011), as inovações tecnológicas oriundas do 

desenvolvimento das telecomunicações têm oportunizado acesso a diferentes ambientes e 

formas de aprendizagem. O que antes dependia de um aparelho ligado a uma estrutura fixa de 

rede, hoje conta com dispositivos móveis que também permitem o acesso a ambientes e 

recursos educacionais similares. Esse cenário cria condições para o desenvolvimento de 

atividades de ensino-aprendizagem com dispositivos móveis. Com isso, instituições e 

professores são incentivados a apropriar-se desses dispositivos, utilizados com objetivos 

didáticos para apoiar o processo de ensino-aprendizagem (TAROUCO et al.,2004). 

Entre os dispositivos móveis, os celulares, e mais recentemente, os smartphones, são 

os mais recomendados para práticas que visam o ensino-aprendizagem. A justificativa para a 
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recomendação se deve, primeiramente, a popularização desses aparatos, e posteriormente, aos 

avanços tecnológicos que vem possibilitando, cada vez mais, a ampliação dos seus recursos.  

 Para o Policy Guidelines (UNESCO, 2013), os celulares são populares onde as 

demais tecnologias são escassas, como em alguns países africanos. Ainda, representa uma 

possibilidade de aprendizagem interrupta, ampliada e teoricamente de baixo custo, se levar 

em conta que grande parte da população tem. No entanto, embora a disseminação de celulares 

e smartphones no Brasil seja fato consumado, o governo brasileiro, optou pelos tablets, com 

experiências iniciadas em algumas escolas públicas8, não levando em consideração a 

possibilidade de aproveitar uma tecnologia disponível, recomendação feita visando à redução 

de custos e aproveitamento imediato da tecnologia (UNESCO, 2013).  

Tanto o guia publicado pela UNESCO (POLICY...2013) como a pesquisa 

Perspectivas Tecnológicas (2012) do Horizon Project apontam que os celulares ainda são 

ignorados como recurso didático, além da falta de projetos e políticas que visem sua 

apropriação para o ensino-aprendizagem. Para os dois estudos é preciso pensar a questão, pois 

se trata do dispositivo móvel mais difundido e em maioria no cotidiano. O guia da UNESCO 

assinala para o crescimento dos tablets, entretanto, se comparado ao celular, fica em 

desvantagem, pois demanda investimento referente à aquisição.  

A Aprendizagem Móvel “Mobile Learning ou M-learning” é definida por 

(TAROUCO et al., 2004) como uma modalidade de ensino que permite ao aluno acessar 

materiais, assistir aulas síncronas e assíncronas, interagir de qualquer lugar e a qualquer 

tempo. De acordo com Mülbert e Pereira (2011) o termo aparece pela primeira vez em uma 

publicação científica em 2001, que destaca a tendência e o potencial desta metodologia para a 

aprendizagem, atribuído as vantagens de se estudar em qualquer lugar e tempo.  

O Policy Guidelines for Mobile Learning (2013) traz dez recomendações em que tenta 

ajudar governos a implantarem tecnologias móveis nas salas de aula. O guia apresentado em 

Paris durante a Mobile Learning Week traz além das recomendações, treze motivos para o uso 

de dispositivos móveis pela educação. Prontamente, esse guia foi considerado referência no 

assunto, como também amplamente divulgado, especialmente a parte que se refere aos 

motivos para o uso. Em ordem, os motivos são: 

 

                                                           
8 http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-

urbana/2013/06/10/interna_vidaurbana,443944/estudantes-da-rede-municipal-vao-ganhar-16-mil-tablets.shtml. 

 

http://info.abril.com.br/noticias/ti/projeto-leva-tablets-para-escolas-municipais-de-sp-01052013-2.shl. 
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1. Expande o alcance e a equidade em educação;  

2. Personaliza a aprendizagem; 

3. Provê avaliação e feedback imediatos;  

4. Permite a aprendizagem em qualquer hora e lugar;  

5. Garante o uso produtivo do tempo gasto em sala de aula;  

6. Cria novas comunidades de alunos; 

7. Dá suporte a aprendizagem in loco; 

8. Melhora a aprendizagem contínua;  

9. União da aprendizagem formal e informal; 

10. Minimiza a interrupção do ensino em áreas de conflito e desastres;  

11. Auxilia alunos com deficiência;  

12. Melhora a comunicação e administração;  

13. Maximiza a relação custo-eficiência. 

 

O guia enfatiza a necessidade de incorporar dispositivos móveis aos processos de 

ensino-aprendizagem devido à popularização desses aparatos, especialmente o telefone 

celular, também pela importância do aspecto portátil, que permite ao usuário transportá-los 

com facilidade e por isso tê-los sempre a mão. No caso do telefone celular, que, como Castells 

(2008) lembra, é a tecnologia mais rapidamente adotada na história da humanidade, também é 

preciso destacar as diversas transformações que ampliaram sua função inicial. As novas 

funcionalidades que foram sendo incorporadas representam recursos que podem ser usados 

para práticas de Aprendizagem Móvel.  

Ribeiro et al. (2013) cita diversas tecnologias que podem apoiar o uso de dispositivos 

móveis pela educação. Práticas que podem ser desenvolvidas sem o auxílio da internet, 

chamadas de práticas off-line, ou ainda, práticas em que a sincronização com a internet 

acontece em momento específico. Entretanto, destacam que cada vez mais crescem as ofertas 

de gratuidade das operadoras de telefonia para alguns usos específicos, como para redes 

sociais. 

Dentre as práticas off-line descritas por Ribeiro et al. (2013) está o QR Code, código 

visual decodificado através da câmera de celulares e tablets que precisam ter um aplicativo 

leitor de QR Code instalado. A leitura desvenda a imagem visual transformando-a em uma 

indicação de endereço online ou outro tipo de informação. Outra tecnologia, que vem 

ganhando espaço dentro do contexto da Aprendizagem Móvel são os aplicativos. Para ampliar 

a produtividade e as funcionalidades dos dispositivos móveis, os usuários estão sempre em 
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busca de aplicativos que podem ser instalados nos seus aparelhos, disponíveis nas chamadas 

“lojas” de cada uma das plataformas. Os aplicativos podem ser primariamente de conteúdo ou 

de interação. 

Sobre aplicativos, alunos da Universidade Federal do ABC desenvolveram um 

aplicativo que simula situações de um laboratório de química9. O mLab é um laboratório 

virtual para smartphones e tablets e usa de recursos interativos, como chacoalhar o aparelho, 

para reproduzir experimentos. Por enquanto, o aplicativo conta com dois experimentos. No 

teste de chama, um elemento químico selecionado em uma lista é colocado sobre o fogo, 

alterando sua cor de acordo com a mistura. O ensaio de via úmida mistura reagentes em um 

recipiente e apresenta o resultado após o celular ser chacoalhado. 

Para os desenvolvedores, o aplicativo pode contribuir no aprendizado dentro e fora da 

sala de aula, ajudando os alunos a estudar química, pois poderão replicar os experimentos de 

forma virtual, sem depender da infraestrutura exigida por um laboratório. Para Mülbert e 

Pereira (2011) exemplos como o mLab proporcionam um modo de educação mais flexível, ao 

libertar o estudante da necessidade de estar em um laboratório físico, por exemplo, para 

estudar e realizar experimentos. Ainda, segundo a pesquisa Perspectivas Tecnológicas (2012), 

umas das expectativas das pessoas com a expansão de dispositivos móveis é poder trabalhar, 

aprender e estudar sempre que quiserem e onde estiverem. O projeto ainda não foi colocado 

em uso. 

Em uma escola pública de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um professor 

percebendo a dificuldade dos alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA em 

compreender o conteúdo da disciplina de física, adotou o celular como ferramenta de apoio as 

aulas. O recurso consiste em um jogo de perguntas no formato quiz10 realizado a partir do 

recurso Mobile Study11, uma ferramenta gratuita, disponível na Internet, que permite a criação 

de testes rápidos em várias áreas do conhecimento, acessado por computador ou celular, via 

SMS ou Bluetooth. Com a possibilidade de acesso frequente ao conteúdo, devido à condição 

portátil do celular, os alunos tem mais flexibilidade no tempo e local de estudo, levando em 

conta que a turma estuda no período noturno e trabalha durante o dia. Além do quiz, incluiu 

também o uso da câmera dos celulares para a gravação de vídeos de experimentos e 

fenômenos físicos.  

                                                           
9 http://www.metodista.br/rronline/noticias/tecnologia/2012/10/jornais-e-revistas-podem-ajudar-no-ensino-das-

criancas 
10 Nome de um jogo de questionários que tem como objetivo fazer uma avaliação dos conhecimentos sobre 

determinado assunto.  
11 http://www.mobilestudy.org/ 
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O projeto Minha Vida Mobile – MVMob tem como foco as TIC, especialmente o 

celular. O MVMob capacita estudantes e educadores para a produção de conteúdos 

audiovisuais com celulares – áudio, foto e vídeo. De acordo com o seu idealizador, Wagner 

Merije, as atividades do projeto geram exercícios de interpretação, síntese, categorização, 

criticidade, organização, relação grupal, autonomia, criatividade. A metodologia consiste na 

realização de oficinas de produção de vídeos, fotos, áudios e notícias com o celular, 

premiação e organização de mostras dos trabalhos, além da produção de tutoriais e materiais 

de subsídio pedagógico. Segundo Merije (2012), essa metodologia de aprendizagem se mostra 

mais prazerosa e envolvente para os estudantes, pois inclui uma tecnologia que faz parte do 

seu cotidiano, o celular. 

Dentre os dispositivos que podem servir para a Aprendizagem Móvel, o telefone 

celular é o mais popular. O mercado oferece mais que um telefone, e sim um dispositivo 

multimídia que executa diversas funções em diferentes formatos. Esses modelos smartphones 

“telefones inteligentes” apresentam-se como uma tecnologia que reúne várias mídias num só 

aparelho (telefone, internet, console de jogos, recursos dos computadores pessoais, entre 

outras) (MERIJE, 2012).  

O celular é uma ferramenta disponível no cotidiano e por isso pode ser prontamente 

incorporada como ferramenta de aprendizagem. Para o Policy Guidelines (2013), os celulares 

são populares onde as demais tecnologias tem dificuldade de chegar, sobretudo em locais 

desfavorecidos economicamente e geograficamente.  

Tendo em vista a difusão, a condição portátil e a variedade de recursos, dispositivos 

móveis como celulares, smartphones e tablets oferecem um conjunto de possibilidades para a 

aprendizagem. Permite trocar informações, compartilhar ideias, experiências, resolver 

dúvidas, acessar uma gama de recursos e materiais didáticos, incluindo texto, imagens, áudio, 

vídeo, notícias, conteúdos de blogs e jogos, tudo isso no exato momento em que é necessário, 

devido à portabilidade (FERREIRA et al., 2012).  

A execução de ações a partir de dispositivos móveis como as descritas acima, só é 

possível devido à associação dos recursos dos aparelhos e das redes de telefonia móvel com 

os da internet que potencializou as possibilidades de acesso e compartilhamento de conteúdo 

(MERIJE, 2012). A respeito disso, Rachid e Ishitani (2012) colocam que modernas 

tecnologias e padrões de telecomunicação para a computação móvel tornam cada dia mais 

viável a Aprendizagem Móvel.  
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Para Rachid e Ishitani (2012) as características da Aprendizagem Móvel é que ela 

utiliza dispositivos que são usados em qualquer lugar; considerados de uso pessoal; mais 

baratos que computadores pessoais e mais fáceis de usar. 

Esses fatores aliados à convergência e multifuncionalidade dos dispositivos móveis 

criam condições para o desenvolvimento de atividades de Aprendizagem Móvel. Com isso, 

instituições e educadores vem se apropriam desses aparatos, utilizados com objetivos 

pedagógicos para apoiar o processo de ensino-aprendizagem (TAROUCO et al.,2004). 

Adriani (2008) discute sobre o uso de jogos em dispositivos móveis como recurso de 

ensino e como isso surte efeito na comunicação como um todo. A pesquisa resultou nas 

seguintes considerações: os jogos em m-learning quando trabalhados no ensino superior, 

oferecem tanto ao docente como ao aluno inúmeras possibilidades educacionais e a não 

valorização de atividades como essa recai, em grande parte, nas lacunas curriculares dos 

cursos de formação de professores. 

Apesar da multifuncionalidade dos dispositivos móveis, em determinados casos, 

recursos simples e tradicionais, como as mensagens de texto – SMS (Short Message Service) 

ou “torpedo” podem representar possibilidades de práticas de Aprendizagem Móvel. Sobre o 

uso de SMS, Macedo (2008) descreve pesquisa desenvolvida em uma escola particular de 

línguas em uma cidade de médio porte no interior de Minas Gerais com a proposta de 

investigar o uso e a aplicabilidade de mensagens de SMS (via telefone celular) no ensino-

aprendizagem da língua inglesa. Os resultados obtidos indicam que os alunos foram 

favoráveis ao uso do SMS. A facilidade de uso do telefone celular, a familiaridade com os 

“torpedos” e o baixo custo das mensagens são indícios importantes para que a prática 

continue sendo utilizada por professores. O SMS é relevante em determinadas situações, pois 

representa um potencial de comunicação presente na maioria dos aparelhos celulares.  

Galinkin (2010) aborda o uso de celulares pela população idosa. Os celulares 

tornaram-se item comum entre essa fatia da população, são relativamente mais acessíveis que 

os computadores e seus recursos têm aumentado a cada ano. A pesquisa propôs verificar e 

mostrar mudanças necessárias na interface de aplicativos para aparelhos celulares com o 

objetivo de atender a esta parcela da sociedade no contexto da Aprendizagem Móvel. Para 

validar as diretrizes propostas foi desenvolvido um protótipo chamado Email, que consiste em 

ensinar o usuário a criar uma conta para envio e recebimento de e-mails. Foi realizado um 

teste com usuários através de um questionário distribuído junto com o celular contendo o 

aplicativo instalado. A análise apontou para um resultado positivo para o modelo proposto, 

onde os participantes aprovaram o uso de celulares para a aprendizagem. 
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Moura (2010) aponta que a emergência de novos cenários educativos motiva tentar 

compreender os desafios e oportunidades da integração de dispositivos móveis, como o 

telefone celular, no processo de ensino-aprendizagem. O estudo realizado por Moura analisou 

como alunos se apropriaram do telefone celular como ferramenta de aprendizagem, avaliou o 

aparelho como ferramenta de mediação nas atividades e analisou as potencialidades e 

limitações da sua integração nesse processo. Para isso, foi criado um conjunto de atividades 

curriculares mediadas por telefones celulares desenvolvidas nas disciplinas de Português e 

Francês. 

De acordo com dados, os alunos aceitaram usar os seus próprios celulares, 

incorporaram naturalmente nas suas práticas de estudo, explorando as várias funcionalidades 

através de diferentes atividades, realizadas dentro e fora da sala de aula, de forma individual e 

colaborativa. O celular como ferramenta mediadora da aprendizagem neste estudo, 

possibilitou: tirar dúvidas e aprender quando era mais conveniente, permitiu um contato 

permanente com os conteúdos, aumentar a motivação do aluno pela disciplina e o 

aperfeiçoamento da leitura em língua estrangeira. Os dados revelaram ainda, satisfação dos 

alunos pelas tarefas realizadas, onde o uso do celular tornou o processo de ensino-

aprendizagem mais atrativo. 

Higuchi (2011) parte do pressuposto de que o uso da tecnologia móvel tem provocado 

mudanças em vários segmentos da sociedade. Nesse contexto, a educação também não estaria 

imune aos efeitos da tecnologia móvel. Para isso, realizou um estudo exploratório em uma 

escola pública da cidade de Mogi das Cruzes, na grande São Paulo, com alunos que utilizam o 

celular como recurso auxiliar em atividades pedagógicas.  

De acordo com a pesquisa, as experiências com esse dispositivo têm ajudado a 

diminuir a distância entre aluno e professor, ampliando a possibilidade de interação e diálogo. 

O estudo exploratório mostrou que o aparelho celular vem sendo incorporado em situações de 

improviso e a partir da iniciativa pessoal e individual de professores e alunos. Nesse sentido, 

percebe-se que o aparelho ainda não está incorporado no ambiente educacional, salvo por 

iniciativas pontuais e esporádicas. O tema Aprendizagem Móvel ainda é desconhecido pela 

maioria de professores e coordenadores, além do fator resistência na adoção de tecnologias. 

Gomes (2011) destaca duas evidências no contexto atual do processo ensino-

aprendizagem. A primeira é a transposição das relações de dispositivos desktops para móveis, 

como tablets e smartphones. A segunda evidência é a necessidade da educação em 

acompanhar de forma contextualizada essa nova ecologia comunicacional. A nova ecologia 
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comunicacional destaca pelo autor, pode ser atribuída, entre outros fatores, pela disseminação 

das tecnologias comunicacionais móveis. 

A partir da análise de atividades que fazem uso de dispositivos móveis para o ensino-

aprendizagem, Gomes (2011) avalia como positivo o uso desses aparatos, desde que inseridos 

em um contexto apoiado na construção de conhecimentos. Verificou-se que tais recursos, 

como extensores da sala de aula, podem ser eficientes, especialmente em projetos com temas 

transversais: 

 

Os resultados alcançados por esta pesquisa se mostraram não como fim para a 

quebra de paradigmas fragmentadores entre as disciplinas nos currículos, nem tão 

pouco como entre o espaço e momento educacional e a realidade dos aprendentes. 

Essa pesquisa se mostrou, portanto, no sentido de se configurar como um meio 

para inspirar pessoas, principalmente as envolvidas com o pensar, o planejar, o 

executar e o avaliar processos de ensino e aprendizagem, a sempre desenvolverem 

uma práxis educacional que se mostre contextualizada com a crescente presença da 

ecologia pluralista comunicacional no quotidiano das pessoas (GOMES, 2011, 

p.130). 

 

Para Rocha (2012) esse contexto permeado por tecnologias, especialmente as móveis, 

seria suficiente para pensarmos os limites da escola, do processo de ensino-aprendizagem:  

 

Foi ali, naquele momento, que percebi que havia muito mais entre estudantes, 

professores, coordenadores, funcionários, do que simplesmente um aparelho 

celular. Um mundo movimentado por meio de tecnologias móveis, que certamente 

nos obriga a rever os significados de proximidade, distância, público, privado, 

mobilidade, conectividade, espaçotempo, enfim, que nos faz pensar até onde vai a 

escola nesse tempo de cidades digitais (ROCHA, 2012, p.19). 

 

Para a autora, compreender esse contexto é também compreender os estudantes, 

condição colocada como fundamental para os professores na atualidade. A difusão dos 

dispositivos móveis delineia novas formas de relações: econômicas, sociais, profissionais, 

políticas, educacionais e com isso a sociedade ganha novos contornos. A pesquisa buscou 

compreender em que medida, a mobilidade pode ser utilizada dentro e fora do contexto 

educativo e teve como locus de pesquisa a disciplina de Didática, do curso de Licenciatura de 

Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Os achados de pesquisa 

destacam que os usos dos dispositivos móveis imprimem outras dinâmicas ao processo de 

ensino-aprendizagem, expandem as estratégias e com isso aumentam a possibilidade de 

acesso a conteúdos e informações. Por fim, pontua a necessidade de formação dos docentes, 

de maneira a prepará-los para o desenvolvimento de habilidades e competências para o 
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exercício de uma gestão flexível que contemple processos de ensino-aprendizagem dentro e 

fora do ambiente escolar, através de tecnologias móveis. 
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IV - NA PALMA DA MÃO: CELULARES E SMARTPHONES 

PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

“Muito do que existe é invisível, mesmo quando 

aumentamos nossa percepção com telescópios, 

microscópios e outros instrumentos. Todo instrumento 

também tem seu alcance limitado. Como muito da natureza 

permanece oculto, nossa visão de mundo se baseia só na 

fração da realidade que podemos analisar”.   

(Marcelo Gleiser) 

 

1.  METODOLOGIA 

 

A difusão das tecnologias móveis, especialmente telefones celulares e smartphones, 

desperta a atenção e esses aparatos de comunicação móveis tem sido alvo de pesquisa e 

discussão em diversas áreas do conhecimento, sobretudo pela difusão destes aparatos por toda 

a parte da sociedade. Uma difusão que se dá em números e funcionalidades. Discutir o uso de 

dispositivos móveis para o ensino-aprendizado vem, dessa forma, colaborar para a 

compreensão de parte de um cenário em constante transformação.  

Pode-se afirmar que esta pesquisa acontece no cruzamento de duas áreas, 

Comunicação e Educação. Todavia, esta pesquisa não foca a educação, mas sim a questão do 

uso de suportes e ferramentas de comunicação, neste caso, dispositivos móveis: celulares e 

smartphones, como apoio e complemento para o processo de ensino-aprendizagem. França 

(2001) coloca que a comunicação se desdobra em múltiplas dimensões – tais como a técnica, 

a política, a economia, o consumo, a vida urbana, as práticas culturais, a sociabilidade etc., 

sendo todas essas dimensões perpassadas pela mídia e pelos fluxos comunicativos e vice-e-

versa. Dessa maneira, a dimensão ensino-aprendizagem também se mostra, como exposto no 

capítulo II desta tese, perpassada pelos desdobramentos relacionados aos aparatos de 

comunicação, evidenciando a relação entre os campos da Comunicação e Educação ao longo 

do tempo.  

Lima Júnior também ressalta para a atenção que pesquisadores da área de 

Comunicação Social têm dado a temáticas que envolvem as TIC. Assim como aconteceu com 

a sociedade, o deslumbramento sobre o alcance social e as possibilidades tecnológicas das 

TIC também atingiu o campo da pesquisa em comunicação: 
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É grande a quantidade de trabalhos acadêmicos, na área da Comunicação Social, 

que possuem como objeto de pesquisa aparatos e/ou sistemas digitais conectados. 

Seja pelo enfoque da apropriação tecnológica dos mesmos, passando pela criação 

de uma nova cultura a partir da utilização deles, até a análise descritiva do 

funcionamento das interfaces, narrativas e interações (2012, p.6). 

 

Mülbert e Pereira (2011) relatam em artigo que o termo Aprendizagem Móvel, que 

compreende o uso de dispositivos móveis, tais como celulares e smartphones para o ensino-

aprendizagem, aparece pela primeira vez em uma publicação científica no ano de 2001. A 

publicação destaca a tendência e o potencial desta metodologia como futuro para a 

aprendizagem, justificado nas vantagens de estudar em qualquer tempo e lugar. Desde então, 

o interesse pelo tema vem crescendo.  

Para verificar cientificamente a relação difusão de celulares e smartphones e as 

possibilidades para o ensino-aprendizagem foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, 

do tipo exploratória, tendo como base dois projetos de Aprendizagem Móvel em andamento 

no Brasil, o Palma – Programa de Alfabetização na Língua Materna e o Escola Com Celular – 

ECC.  

O Palma – Programa de Alfabetização na Língua Materna é um aplicativo para 

dispositivos móveis que combina sons, letras e imagens para o apoio ao processo de ensino-

aprendizagem, especificamente para pessoas em fase inicial de alfabetização ou com 

dificuldades de aprendizagem. O Escola com Celular – ECC é um projeto que estimula a 

apropriação de tecnologias disponíveis no cotidiano de alunos e professores, como o telefone 

celular. Para o ECC, o celular deve ser visto como uma ferramenta de apoio ao processo de 

ensino-aprendizagem, o público-alvo são alunos do Ensino Fundamental e Médio.  

Os projetos foram escolhidos com base na articulação do trabalho realizado, que 

permitiu compreender o desenvolvimento, implementação e continuidade das propostas e 

assim visualizar aspectos importantes na busca pela elucidação dos questionamentos que 

moveram a pesquisa, bem como contribuir na construção de um caminho para a compreensão 

da temática, ainda pouco abordada no Brasil. Assim, dentro do que está sendo debatido a 

respeito do uso de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem, esses dois exemplos 

brasileiros tocam em alguns pontos e possibilitaram trazer uma “braço” da realidade para a 

reflexão das conjunções teóricas e contribuir na compreensão de um campo em construção.  

No entanto, o corpus não abrange todo o contexto que cerca o tema, assim como o que 

foi abordado neste trabalho. Nesse sentido, a pesquisa não se caracteriza como um estudo de 

caso, pois “Este delineamento se fundamenta na ideia de que a análise de uma unidade de 
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determinado universo possibilita a compreensão da generalidade do mesmo ou, pelo menos, o 

estabelecimento de bases para uma investigação posterior, mais sistemática e precisa" (GIL, 

1999, p.79).  

O desenho e estratégias metodológicas da investigação delineiam-se nos marcos da 

pesquisa qualitativa. O planejamento partiu, a princípio, de um estudo exploratório de 

informações existentes, a partir de estudos e pesquisas a respeito do uso de dispositivos 

móveis para o ensino-aprendizagem. Este material determinou aspectos iniciais sobre o 

campo de pesquisa e orientou as etapas posteriores de investigação. Esta etapa levantou 

indicativos sobre o tema. Ainda, dentro desta etapa, lancei mão da mídia, que, de acordo com 

Rial (2003) pode ser uma boa fonte de observação e aquisição de informações, instrumento 

útil na construção do corpus.  

A pesquisa é do tipo exploratória, e para isso, buscou a partir de dois projetos de 

Aprendizagem Móvel em andamento no país, o Palma – Programa de Alfabetização na 

Língua Materna e o Escola Com Celular – ECC verificar características e aspectos 

relacionados ao tema da pesquisa. De acordo com Gil (1999, p.45) “pesquisas exploratórias 

são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato”. Usualmente pesquisas desse tipo envolvem levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso.  

A pesquisa adotou como fontes de informação: documentos e relato verbal (entrevista) 

(LUNA, 1996). Os documentos foram compostos por literatura pertinente (dissertações, teses, 

artigos e livros), estudos, pesquisas e relatórios. Para tanto, foram utilizadas as seguintes 

fontes de informações: documentos fornecidos pelos projetos, pesquisas realizadas por 

instituições como: Cetic.br, UNESCO, Horizon Project (NMC), entre outras. Além de 

pesquisa bibliográfica abrangendo as áreas envolvidas no estudo. 

Para as discussões referentes ao uso de meios de comunicação e TIC para o ensino-

aprendizagem, optou-se por autores como Paulo Freire e Sérgio Guimarães, Maria Aparecida 

Baccega e Don Tapscott. No caso especifico das TIC e tecnologias móveis, as escolhas foram 

Lima Junior, André Lemos e Lucia Santaella. Sobre o universo do uso de dispositivos móveis 

para o ensino-aprendizagem e Aprendizagem Móvel, foram usados os conceitos e colocações 

de Mike Sharples, Ana Luísa Mülbert e Alice Pereira, John Traxler, entre outros. 

O relato verbal foi composto por entrevistas não padronizadas com duas gestoras dos 

projetos, sendo uma de cada. A entrevista organizada por pauta é guiada por uma relação de 

pontos de interesse explorado pelo pesquisador (GIL, 1999). Na impossibilidade de estar no 

mesmo espaço geográfico para a entrevista, explorei recursos provenientes do contato em 
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rede, como chamadas de vídeo e correio eletrônico. Na entrevista presencial, foi usado como 

instrumento gravador de voz. De acordo com Gil (1999) a entrevista é uma das técnicas de 

coleta de dados mais utilizadas no âmbito das ciências sociais, praticamente todos os outros 

profissionais que tratam de problemas humanos valem-se dessa técnica, não apenas para 

coleta de dados, mas também com objetivo de diagnóstico e orientação.  

 

2. PALMA - PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA LÍNGUA MATERNA 

 

Palma significa Programa de Alfabetização na Língua Materna12, um programa que 

propôs inicialmente, com o uso de dispositivos móveis como celulares e smartphones, 

contribuir para a diminuição dos índices de analfabetismo no país. De acordo com o programa 

Profissão Repórter, da Rede Globo, o Brasil tem 13 milhões de analfabetos e não vai conseguir 

cumprir até o fim de 2015 a meta de diminuir esse número pela metade, um compromisso 

assinado em 2000. A proposta era, em 15 anos, reduzir pela metade o número de analfabetos13.  

Hoje o programa propõe não somente o seu uso como apoio para a alfabetização de 

jovens e adultos, analfabetos e semianalfabetos, mas também para a alfabetização de crianças, 

assim como para qualquer pessoa com dificuldades de aprendizagem. 

O Palma tem como objetivo contribuir na alfabetização através de um conjunto de 

aplicativos para dispositivos móveis que combina sons, letras e imagens que auxiliam no 

processo e desenvolvimento da aprendizagem. O projeto, lançado em 2011, passou por um 

período de testes, realizado primeiramente na cidade de Itatiba, interior do estado de São 

Paulo, tendo como instrumento um aparelho celular com teclado modelo QWERTY14, da 

marca Nokia, parceira do projeto, acompanhado de fone de ouvido, um software embarcado e 

um sistema web de acompanhamento de desempenho. Essa seria uma das formas para a 

adoção de práticas de aprendizagem mediada por dispositivos móveis. A publicação de 2013 

do Horizon Report coloca que entre as três possibilidades de adoção, uma delas seria a 

adotada pelo Palma, na qual governo, empresas ou escola fornecerem diretamente os 

dispositivos. 

                                                           
12 http://www.programapalma.com.br/ 
13 http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2015/07/profissao-reporter-vai-falar-sobre-os-13-milhoes-de-

analfabetos-do-brasil.html. 
14 É o layout de teclado atualmente mais utilizado em computadores e máquinas de escrever. O nome vem das 

primeiras seis letras "QWERTY" da primeira linha do teclado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Layout_de_teclado
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_escrever


83 

 

O programa idealizado pelo matemático José Luís Poli, cofundador da Anhanguera 

Educacional15 e desenvolvido pela empresa IES2, após a fase de testes, diversificou o 

dispositivo e ampliou público inicial do programa. Desde 2015, o aplicativo vem sendo 

comercializado e conta com outras três versões no momento, contudo todas as versões 

mantém o foco inicial, que é o de auxiliar e complementar o processo de alfabetização.  

O Palma foi desenvolvido pela IES2 - Inovação, Educação e Soluções Tecnológicas16, 

especializada no desenvolvimento de produtos educacionais, por meio de soluções 

tecnológicas inovadoras. Trata-se de uma empresa brasileira, situada na cidade de Campinas, 

estado de São Paulo, que tem como visão que conteúdos educacionais serão produtos 

consumidos em larga escala, por meio de plataformas tecnológicas e a missão de oferecer 

experiências de aprendizagem que tornem o conhecimento acessível a qualquer pessoa, em 

qualquer lugar e em qualquer momento, através dessas plataformas.  

Maristela Poli Guanais, da IES2 e responsável pelo marketing do programa, aponta 

que o Palma envolve uma equipe multidisciplinar formada por duas doutoras em Pedagogia, 

dois mestres em Psicologia, uma doutora em Ciência da Computação e dois mestres em 

Análise de Sistemas. Para a área de Produção, conta com quatro Analistas de Sistemas e três 

Web Designers. O idealizador, o professor José Luís Poli, é Mestre em Matemática. 

A fim de justificar a criação e as tecnologias utilizadas pelo programa, Poli argumenta 

com base nos dados sobre analfabetismo, juntamente com outro elemento, que é a 

popularização do telefone celular no país:  

 

A ideia inicial partiu da constatação de que a maioria das pessoas tem familiaridade 

com os celulares, inclusive jovens e adultos analfabetos. O passo seguinte foi criar 

um programa que permitisse a alfabetização pela combinação de sons, letras, 

números e imagens, via aparelhos celulares (ÁGATACOM, 2012).  

 

Além disso, de acordo com Maristela Poli Guanais, à ideia surgiu após estudo 

realizado pela IES2 na área educacional, que constatou que haviam poucos recursos 

tecnológicos voltados para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil. A respeito desse 

fato: 

São poucas as iniciativas brasileiras que atendam a Alfabetização de Jovens e 

Adultos, tendo por base um “Universo Mobile”. A utilização do PALMA 

(Programa de Alfabetização na Língua Materna) teve sua origem no Sudeste do 

Brasil, especificamente em São Paulo, e fora desenvolvido por um grupo de 

pesquisadores que, inquietos com as questões de Alfabetização de Adultos, 

                                                           
15 Uma das maiores empresas privadas de educação profissional no Brasil. 
16 http://www.ies2.com.br/. 
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vislumbraram o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de atender às demandas 

de países de Língua Portuguesa que sofrem o descompasso entre desenvolvimento 

e aprendizagem (IRELAND et al. 2015, p.7). 

 

 

A partir dessa constatação, a empresa percebeu que poderia investir esforços neste 

produto. O programa propõe o uso de um aplicativo educacional cujo objetivo é estimular e 

desenvolver habilidades de leitura, escrita e compreensão de textos. Trata-se de um aplicativo, 

inicialmente criado apenas para telefones celulares, que consiste na combinação de sons, 

letras e imagens, propondo um aprendizado por associação de ideias, desenvolvido para 

complementar a educação formal de jovens e adultos que não sabem ler e escrever.  

A respeito da concepção, Guanais destaca o objetivo em contribuir para diminuir o 

analfabetismo de pessoas acima de 15 anos de idade no Brasil. Segundo ela, uma parte deste 

contingente de pessoas passam todos os anos por programas governamentais, porém com 

pouca eficiência de resultados. Assim, após uma simples investigação, a IES2 percebeu que 

poderia desenvolver ferramentas que teriam a capacidade de alavancar a aprendizagem deste 

público, assim como incentivá-lo a continuar os estudos. 

Dessa forma, jovens e adultos, de algumas escolas públicas de cidades do interior de 

São Paulo, em estágio inicial de alfabetização, receberam gratuitamente um celular, para 

acessarem diariamente o programa, instalado neste dispositivo. Lições sonorizadas 

desenvolvidas com o método fônico complementam a alfabetização em cinco níveis: alfabeto, 

sílabas simples, sílabas complexas, vocabulário e interpretação de texto. Desde 2011, a IES2 

realizou pilotos que já ocorreram em sete municípios do estado de São Paulo: Itatiba, 

Pirassununga, Campinas, Araras, Franca, Santos e Ourinhos, além de João Pessoa, na Paraíba, 

onde o Palma foi utilizado como apoio para a alfabetização de profissionais da construção 

civil.  
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Figura 3 - Jovens e adultos usando o Palma em uma escola municipal de Campinas. 

 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tec/40040-smartphones-auxiliam-na-alfabetizacao.shtml. 

 

 

 O desempenho do aluno é medido individualmente ao final de cada atividade, através 

de um sistema de monitoramento instantâneo, via mensagem de texto (SMS). Após o envio 

das mensagens, o sistema afere o desempenho e com isto o professor tem acesso aos dados 

individualizados da aprendizagem. 

Inicialmente, teve como público-alvo jovens e adultos trabalhadores da modalidade 

EJA – Educação de Jovens e Adultos, grupo em que a evasão escolar é muito grande e as 

dificuldades em retomar ou concluir o ensino são maiores, conforme destaca Guanais. De 

acordo com ela, trata-se de um público que chega à escola cansado depois da rotina diurna, 

fator que interfere no processo de ensino-aprendizagem.  

Para Guanais também, a metodologia de ensino-aprendizagem não é animadora e a 

inserção da tecnologia agrega inovação, fator que gera motivação no público. Ainda, tem a 

questão do dispositivo, o celular é uma tecnologia considerada disseminada, popular e 

familiarizada nos mais diversos contextos, inclusive entre jovens e adultos analfabetos, 

segundo Guanais. Nesse sentindo, a escolha se deu pela disseminação e popularização do 

celular, como também pela característica portátil, o aluno pode levá-lo pra casa, além de 

utilizá-lo em outros espaços, enquanto se movimenta durante o seu dia, possibilidade 

proporcionada pelas características desse dispositivo. De acordo com Guanais também, 

durante o período de teste, houve diminuição no número de faltas dos alunos. 

Apesar de se tratar uma iniciativa privada, o Palma foi testado em classes de escolas 

públicas, uma vez que somente o ensino público atende na modalidade EJA, maiores de 15 

anos, analfabeto e semianalfabeto.  
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Guanais descreve o processo de adaptação para professores e alunos ao programa em 

duas fases. Com os professores, primeiro a resistência, depois a adesão. Com os alunos, 

primeiro o estranhamento, depois a adesão. No caso do aluno, a proposta é que o celular 

torne-se um parceiro no processo de aprendizagem, além da autonomia que a metodologia 

proporciona, pois não requer auxílio depois que se aprende a usar a ferramenta, transformando 

o aluno em um agente do próprio aprendizado, sendo esses aspectos que facilitam a adesão, 

conforme aponta Guanais.  

Segundo Guanais, os resultados são: o aumento do tempo de estudo dos usuários; 

maior concentração nas atividades propostas; maior frequência às aulas; diminuição da evasão 

escolar e maior retenção de aprendizagem nas atividades propostas. Para os professores que 

acompanharam o projeto, o Palma tornou-se um instrumento facilitador que acompanha o 

desenvolvimento dos alunos e de fácil utilização, para ambas as partes. 

Entre as limitações enfrentadas para uso de tecnologias no ambiente escolar, Guanais 

ressalta, de maneira geral, a falta de conexão de Internet nas escolas. Nesse sentido, o Palma 

contornou o problema com o serviço de mensagens de texto conhecido como SMS17, é através 

desse recurso que o aluno envia e o professor recebe os resultados das atividades. Os alunos 

também receberam o dispositivo com o aplicativo já instalado. 

Guanais destaca como pontos fortes: o objetivo em diminuir o analfabetismo; a 

inovação em utilizar uma ferramenta tecnológica dentro da sala de aula para turmas na 

modalidade EJA; a possibilidade de proporcionar a inclusão digital e oferecer um suporte 

educacional ao professor com dados de gerenciamento das atividades dos alunos. Como 

pontos fracos estão: a burocracia e morosidade do poder público em encontrar mecanismos de 

compra e escolha de produtos educacionais digitais; o pouco interesse em inovar na área da 

Educação de Jovens e Adultos e a resistência de alguns acadêmicos no que diz respeito à 

metodologia educacional. 

Sobre fatores motivacionais e resultados, professores relataram que os alunos 

sentiram-se valorizados, motivados, com a introdução deste recurso no processo de ensino-

aprendizagem, além da opção de realizarem exercícios também em casa e aprenderem através 

de jogos e pequenos testes que separam cada nível de aprendizado. O fato de ter como suporte 

um dispositivo portátil permite atribuir o aspecto diferencial, o acesso contínuo ao processo 

de ensino-aprendizagem para além do horário escolar. No caso dos adultos principalmente, 

pois, para a empresa, muitos adultos aprendem, mas acabam não exercitando. O uso da 

                                                           
17 Serviço de mensagens curtas, em inglês: Short Message Service - SMS. 
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tecnologia no processo de alfabetização aumenta o tempo de estudo e pode fomentar a 

autonomia (PRADO, 2014). 

O Palma conta com o apoio financeiro do Prof. José Luís Poli que é um dos 

idealizadores e fomentador comercial, além de parcerias com empresas de telefonia móvel e 

de produtos educacionais. Guanais relatou que em 2015 o programa entrou na fase comercial, 

depois de passar pelas etapas de estabilização do produto, testagem de usabilidade e de 

resultados comprovados através dos pilotos, conforme descritos nesta seção da pesquisa. 

Guanais aponta que o uso de dispositivos móveis para fins de aprendizagem é 

surpreendente porque tem a capacidade de alavancar o processo de aprendizagem dos alunos. 

Sobre o futuro do programa, além do ingresso na fase comercial, está também à intenção de 

estender para outras áreas do conhecimento, como matemática e ciências. 

 

2.1 Palma fora de São Paulo 

 

A realização do Palma fora do estado de São Paulo se deu por meio de uma parceria 

entre a IES2, a Universidade Federal da Paraíba, o Programa Escola Zé Peão e a Cátedra da 

UNESCO de Educação de Jovens e Adultos, através do projeto AMCO – Aprendizagem 

Móvel no Canteiro de Obras. A parceria tinha como objetivo a investigação sobre o uso de 

dispositivos móveis enquanto suportes complementares ao processo de alfabetização e 

inclusão digital. Para fins de pesquisa, em 2013, foi implantado experimentalmente em duas 

salas de aula do Programa Escola Zé Peão (PEZP). 

O Programa Escola Zé Peão - PEZP é uma parceria entre o Sintricom – Sindicato 

Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, da Construção Pesada e 

do Mobiliário em João Pessoa e a Universidade Federal de Paraíba, através um projeto de 

extensão com o objetivo de alfabetizar trabalhadores da construção civil. O programa, criado 

em 1990, realiza diversos projetos voltados para a aprendizagem desse público, entre eles o 

AMCO. 

O AMCO foi criado em 2013 voltado para a produção de atividades pedagógicas com 

uso de dispositivos móveis com foco no desenvolvimento de habilidades e competências 

necessárias à sociedade atual, da leitura a inclusão digital. Entre os objetivos do projeto está 

em utilizar o Palma como software agregador de valores ao processo de alfabetização de 

Jovens e Adultos do Programa Escola Zé Peão. Contudo, no AMCO, são explorados também 

outros recursos do dispositivo móvel, como: torpedos/mensagens, texto, calculadora, jogos, 
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gravador de voz e vídeo. Para o AMCO, esse conjunto de recursos ampliam os conhecimentos 

dos alunos trabalhadores, como também aumentam as suas habilidades digitais e de leitura. 

A fim de preparar os alunos, foi realizada uma oficina de capacitação sobre a 

importância do uso pedagógico do celular. A oficina apresentou um breve histórico do celular, 

sua popularização, além de inúmeras funções e formas de incluí-lo em atividades 

pedagógicas. Através de envio de SMS, compartilhamento de mídia via Bluetooth e 

desenvolvimento de atividades através do software Palma, a oficina utilizou de imagens e 

vídeos para fomentar as discussões a respeito da evolução das funções dos aparelhos celulares 

e sua utilização a favor da aprendizagem. 

Além do Palma, os estudantes do PEZP foram estimulados a se apropriarem de outras 

funções do celular: despertador, calculadora, acesso à rádio, envio de SMS e 

compartilhamento de mídia. A respeito de recursos mais recentes, o acesso a redes sociais é a 

mais nova forma de comunicação e entretenimento utilizada pelos alunos, como também o 

acesso à internet via dispositivo móvel.  

Além da oficina para os alunos, que abordou sobre os usos do telefone celular e o 

programa Palma, os professores do PEZP também foram capacitados para a aplicação do 

programa. Para isso, foi realizada uma formação em que os educadores puderam acessar o 

sistema de gestão e também receberam instruções de como realizar atividades pedagógicas 

com a utilização da câmera fotográfica, que compõe as atividades do projeto AMCO. Para os 

gestores, a capacitação teve como objetivo proporcionar a melhor utilização da tecnologia 

móvel por alunos e professores, contribuindo no processo de alfabetização e inclusão digital. 

Para a realização, a IES2 doou os dispositivos móveis para os alunos, que integrou a 

fase considerada piloto do aplicativo. O programa foi introduzido experimentalmente no 

Programa Escola Zé Peão no ano de 2013, com resultado positivo, ampliado para todas as 

turmas em 2014 (IRELAND et al. 2015).  

De acordo com o professor Timothy Ireland, coordenador do projeto de pesquisa e 

responsável pela implementação do Palma na Paraíba, o projeto AMCO continua dentro do 

Programa Escola Zé Peão, sendo que nos primeiros dois anos trabalharam com smartphones e 

em 2015 migraram para tablets. Acerca da troca de dispositivo, o professor relata dois 

motivos que levaram o projeto a migrar para tablets. Primeiro, o modelo de smartphone 

utilizado com teclado QWERTY tornou-se obsoleto. Segundo, o sistema operacional Android 

oferece mais possibilidades para o usuário. Uma vez migrado, Ireland destaca que os 

operários têm comentado sobre o tamanho maior da tela e a possibilidade de aumentar o 
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tamanho da fonte como vantagens. Sobre o Palma, Ireland colocou que o projeto pretende 

continuar utilizando o programa como parte integral do AMCO18.  

Para Ireland et al. (2015) o Palma vem contribuir para o processo de alfabetização, 

como apoio pedagógico ao trabalho realizado em sala de aula. Reforça o trabalho do professor 

junto ao AMCO e também é uma forma de facilitar o processo de inclusão digital do operário 

da construção civil. 

Maristela Poli Guanais, da IES2, relata, que no caso de João Pessoa, no PEZP, o 

recurso câmera fotográfica complementou o Palma. Guanais aponta que a inclusão deste 

recurso se deve ao fato de que esses alunos precisam da ajuda do elemento visual no processo 

de aprendizagem. Dessa maneira, os professores recorrem a atividades pedagógicas com a 

utilização da câmera fotográfica. De acordo com Guanais, para os alunos a imagem, através 

do registro fotográfico de elementos do seu dia-a-dia, é utilizada como uma estratégia de 

reforço e fixação do conteúdo ensinado. 

Além disso, de acordo com relatório acerca dos resultados do Palma com os alunos 

PEZP, é preciso destacar que além da imagem, o público apropriou-se de elementos presentes 

no dia-a-dia para reforçar e exercitar a aprendizagem: 

 

No que se refere à utilização da Aprendizagem Móvel para uso social da 

linguagem, pode-se notar no próprio contexto do trabalho da construção civil, 

ambiente rico em comunicação visual. Os educandos se mostraram mais motivados 

a realizar as leituras das placas de advertências e avisos expostos no próprio 

canteiro de obra. Podemos então considerar que o aplicativo PALMA estimulou a 

apropriação das letras e a leitura (IRELAND et al. 2015, p.15). 
 

 O projeto AMCO é pautado no conceito da escola “na palma da mão”. O processo de 

ensino-aprendizagem deve acontecer dentro e fora do espaço escolar e para isso é preciso se 

apropriar dos recursos digitais de informação e comunicação disponíveis, capazes de realizar 

essa proposta, como também um processo mais contextualizado e atrativo, já que os recursos 

clássicos são classificados como inertes e apáticos (LIMA, DIAS, IRELAND, 2013):   

 

A sociedade acompanha uma revolução digital, e a educação deve reconduzir suas 

práticas pedagógicas acompanhando os avanços tecnológicos, introduzindo a sua 

metodologia recursos compatíveis a essa nova conjuntura social repleta de 

possibilidades educacionais (LIMA E IRELAND, 2014, p.1). 

 

                                                           
18 Informação fornecida via e-mail. 
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 Além disso, temos o fato da popularização de dispositivos móveis, como o celular. 

Neste caso mesmo se tratando de um público sem instrução, o celular é utilizado, o que faz da 

ideia de adotá-lo como recurso pedagógico, um caminho possível (LIMA, DIAS, IRELAND, 

2013).  A inclusão do Palma no processo de ensino-aprendizagem dos alunos do PEZP se dá 

no nível inicial, com o intuito de proporcionar ampliação do tempo dedicado a sala de aula, 

flexibilidade no processo de aprendizagem e também uma melhora no uso da tecnologia. 

A respeito dos resultados do programa no PEZP, cinco são destacados: 

 

Primeiro, há evidência de que a estrutura e a metodologia do aplicativo PALMA 

impactaram de forma positiva os resultados do processo de alfabetização e 

aprendizagem do operário da construção civil. Segundo, os ganhos de 

aprendizagem são maiores entre os alunos do APL do que entre os alunos do 

TST19. Terceiro, a experiência da professora possui um peso importante na 

permanência do aluno na sala de aula e na sua aprendizagem. Quarto, a evasão 

(47,8%) continua representando um desafio pedagógico para a EJA e, ao mesmo 

tempo, representa um desperdício em termos de recursos investidos. O uso do 

smartphone não foi suficiente para reverter esse processo. E, por último, o uso do 

celular produz um impacto positivo sobre as competências digitais dos alunos-

trabalhadores (IRELAND et al. 2015, p.2). 

 

 Ainda, sobre os resultados da pesquisa, 90,9% dos alunos afirmaram que o 

smartphone auxiliou muito a estudar sozinho, 100% apontaram facilidade nos estudos e na 

aprendizagem, 90,9% afirmar ter aumentado a motivação e 100% a atenção nas aulas. Acerca 

do uso do Palma, em específico sobre fixação de letras e palavras, 90,9% dos alunos 

afirmaram a sua utilidade. Os pesquisadores apontam que esse último caso se deve aos 

mecanismos apresentados pelo aplicativo, com uma estrutura de atividades sequenciais e 

repetitivas, que contribuiu para consolidar o estudo das letras e palavras “uma vez que, uma 

das dificuldades apresentadas pelos alunos do PEZP, é a apropriação dos conteúdos estudados 

em sala de aula” (IRELAND et al. 2015, p.13).  

 Sobre a aceitação e integração da tecnologia no cotidiano da sala de aula, os resultados 

colocam uma aceitação por parte dos educandos de forma gradativa, assim como destacado 

por Guanais, em fala anterior neste capítulo. No caso do PEZP, na medida em que os 

professores incentivaram o uso e auxiliaram no manuseio, os alunos foram se apropriando até 

                                                           
19 Dentro do PEZP, APL é a sigla para Aprendizagem na Primeira Laje: atende aos alunos trabalhadores 

iniciando o processo de alfabetização e TST para Tijolo sobre Tijolo: atende aos alunos trabalhadores já com um 

domínio básico da lecto-escrita. 
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conseguirem realizar atividades com autonomia. Outro ponto destacado foi à mobilidade do 

dispositivo escolhido, não restringindo o estudo apenas ao espaço delimitado da sala de aula. 

 A propósito do dispositivo, é levantado o quesito inovação como fator positivo e 

responsável pelos resultados alcançados, não apenas pela capacidade inovadora do aplicativo, 

mas também pela praticidade dos dispositivos, pois os alunos podem ir além do Palma, e 

compartilhar materiais educativos em forma de vídeos, imagens, gravação de voz (podcast), 

mensagens multimídias, entre outros, estudando e aprimorando o que foi visto em sala de aula 

de outras maneiras através do dispositivo. Tendo em vista esses aspectos, a pesquisa reforça o 

conceito de uma “escola na palma da mão”. 

É importante ressaltar, que mesmo apresentando potencial, toda tecnologia apresenta 

limites e pontos a serem superados. O relatório aponta relatos de travamento e falta de sinal da 

operadora, como também falhas no aplicativo. Outro problema foi que os serviços de telefonia 

da operadora escolhida pelo projeto não comtemplavam todas as cidades do estado. Dessa 

maneira, quando o aluno realizava atividades de sua residência no interior, por exemplo, 

ocorria falha no envio da SMS, que é o mecanismo de recebimento das informações das 

atividades realizadas através do aplicativo pelo professor, precisando refazer a atividade 

posteriormente. Além dos problemas apresentados pela máquina: 

 

Além do mais é importante enfatizar que o processo de aprendizagem via 

Mlearning apresenta certos limites e não é um substituto, mas um complemento 

ideal para as formas “clássicas” da transmissão de conteúdos. Os dados da presente 

pesquisa revelam também, que smartphones não oferecem uma solução nem para 

problemas estruturais nem pedagógicos no contexto da elevada evasão que 

acontece durante o ano letivo (IRELAND et al. 2015, p.18). 

 

Ainda a respeito da máquina, do dispositivo, a pesquisa aponta que para ampliar a 

utilização do programa é necessário à introdução de novos dispositivos, como também a 

disponibilização do aplicativo para outros sistemas operacionais, como o Android, da Google. 

A partir dos dados obtidos com a pesquisa, o aplicativo Palma no PEZP é classificado 

como um instrumento possível de suporte em classes de alfabetização, contribuindo de forma 

eficaz para melhorar e facilitar processos de aprendizagem dentro e fora da sala de aula, além 

de contribuir para inclusão de novas práticas exigidas pela atualidade relacionadas ao uso da 

tecnologia, agregar motivação ao processo e gerar satisfação nos alunos. Para a pesquisa, a 

Aprendizagem Móvel abre novos espaços e perspectivas promissoras, que devem ser 

aproveitadas. 

 



92 

 

2.2 Concepção, metodologia e incrementos 

 

Inicialmente, o programa Palma teve como foco a alfabetização de jovens e adultos, 

alunos da modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos, porém, em 2015, também lançou 

versões destinadas ao apoio na alfabetização de crianças. O programa se caracteriza como 

uma ferramenta pedagógica de “complemento”, um “potencializador” do processo de ensino-

aprendizagem realizado através de tecnologia móvel. 

De acordo com o Guia de Orientações Didáticas – Palma PRO (2014), espera-se que 

com o aplicativo seja possível: 

a) Aumentar a motivação para estudar; 

b) Promover a interação/colaboração entre alunos; 

c) Melhorar a autoestima/confiança dos alunos; 

d) Estimular a autonomia; 

e) Produzir impacto positivo sobre as competências digitais dos alunos. 

A IES2 acredita que o uso da tecnologia móvel seja um ponto crucial na proposta, 

devido ao acesso e a presença intensa desses aparatos nos últimos tempos. Além disso, 

destaca que a tecnologia de maneira geral pode ser usada para melhorar processos e relações, 

como no ensino-aprendizagem “O uso de modernas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) é uma ação de suporte produtivo aos processos de aprendizagem, que visa melhorar e 

facilitar tais processos dentro e fora da sala de aula” (Guia de Orientações Didáticas – Palma 

PRO, 2014). 

Para os idealizadores, o Palma deve ser visto como uma ferramenta de mediação, que 

“apoia, complementa e potencializa o trabalho de mediação do professor durante o processo 

de alfabetização de crianças, jovens e adultos” (Guia de Orientações Didáticas – Palma PRO, 

2014). A proposta com o uso é proporcionar ao professor um recurso tecnológico que 

potencialize o processo de alfabetização e que aproxime os conteúdos escolares do cotidiano 

dos alunos, agregando aspectos lúdicos e interativos. 

O Palma busca apoiar sua proposta com base nos documentos da UNESCO, grande 

incentivadora de práticas de ensino-aprendizagem com dispositivos móveis, que ressaltam o 

potencial dessas tecnologias aplicadas para esse fim.   

Além de mais acessíveis e da presença maciça da tecnologia de forma geral, é preciso 

destacar o lugar ocupado pelos dispositivos móveis nesse cenário. Essas tecnologias podem 

ser facilmente encontradas, com um custo acessível, e ainda são de fácil manuseio. Sendo 
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assim, tornaram-se aparatos comuns no cotidiano, disseminados. Associando esses fatores, os 

dispositivos móveis podem ser utilizados também como ferramenta de ensino-aprendizagem.  

Outro aspecto considerável seria a ampliação dos espaços e a extensão do ensino e 

aprendizagem. O programa ressalta o quanto os dispositivos móveis podem viabilizar isso 

com eficiência e eficácia. Dessa maneira, a ocorrência da aprendizagem fora da sala de aula 

como um processo contínuo e interrupto é vista pelo programa como uma necessidade na 

atualidade.   

Não está em questão apenas a alfabetização na Língua Portuguesa como parte do 

processo Palma, mas também uma alfabetização digital, desenvolvendo no usuário 

competências, através do uso da tecnologia. Tendo em vista um contexto impregnado por 

tecnologias, o programa acredita na necessidade de ir além do desenvolvimento de 

competências de leitura e escrita: 

 

Os objetos de aprendizagem presentes nas mídias móveis potencializam e 

fortalecem a amplitude da Alfabetização, fazendo com que o aluno e a escola 

fiquem cada vez mais próximos das exigências de uma sociedade globalizada, 

oportunizando novas formas de aprender, tanto em sala de aula como fora dela, 

minimizando o aumento das desigualdades e exclusões (Guia de Orientações 

Didáticas – Palma PRO, 2014). 

  

Com a proposta de trabalhar a alfabetização em um sentido mais amplo, o Palma 

espera atender a essa necessidade atual, pois acredita que um processo nesses moldes seja o 

ideal para a formação de pessoas na atualidade. Nesse sentido, capacita não somente o aluno, 

mas também o professor, que precisa se familiarizar mais com o uso da tecnologia no 

processo de ensino-aprendizagem.  

De acordo com o Guia Palma PRO (2014), o uso dos dispositivos móveis pode 

contribuir para uma educação com mais qualidade. O programa acredita não somente na 

disseminação dos dispositivos móveis em si, mas também reforça o quanto os recursos 

agregados a essa tecnologia, como os aplicativos, por exemplo, são acessíveis a todos que 

possuem esses dispositivos, portanto se constituem em uma boa oportunidade, podendo ser 

usados também para o ensino-aprendizagem. 

O Palma se apoia em uma tecnologia altamente atraente e intuitiva, que são os 

celulares, smartphones e tablets, que agrega um conjunto de aplicativos que combina sons, 

letras, imagens e envio de dados. A IES2 investiu em diversos recursos audiovisuais (imagens 

e sons instrucionais), elementos gráficos intuitivos que indicam ao usuário o caminho a 

seguir, como: confirmar, ouvir novamente, arrastar elementos, digitar e recortar palavras, 
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refazer atividades. Dessa forma, o programa tem fácil compreensão e evolui o grau de 

dificuldade conforme os resultados das atividades que o aluno faz e só possível prosseguir 

para a próxima fase se atingir os índices desejáveis de aprendizado. 

Em relação ao dispositivo, no desenvolvimento do primeiro protótipo, o programa foi 

testado em um aparelho celular mais simples e limitado, para depois passar para um modelo 

smartphone, com capacidade de memória, processamento e design mais adequado para o 

desempenho do programa. O dispositivo utilizado como suporte nos pilotos do programa foi 

um aparelho celular da marca Nokia, com teclado modelo QWERTY, acompanhado de fone 

de ouvido.  

 

Figura 4 - Aluna da Escola EMEF Inês do Prado Zamboni (Itatiba – SP) durante piloto do programa com celular 

com teclado QWERTY. 

 

Fonte: Facebook Palma. 

 

Figura 5 - Aluna utilizando o Palma a partir de um novo dispositivo móvel. 

 

Fonte: Site Porvir. 
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O Palma realizou diversos projetos pilotos desde 2011 a fim de avaliar a evolução e o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno/usuário e a usabilidade em relação ao aparelho e 

ao programa. Com os professores, essas avaliações ocorreram em relação à usabilidade do 

sistema web de avaliação e gestão do programa. 

Nos aspectos que envolvem a usabilidade relacionada ao aluno, além dos recursos 

audiovisuais apontados anteriormente, o projeto parte da percepção do seu idealizador, o 

professor José Poli, de que todas as pessoas sabem usar o celular “Se as pessoas fazem 

ligações usando algarismos de 0 a 9, poderiam também associar letras aos números, logo, o 

programa combina números com letras, imagens, sons e símbolos” (PRADO, 2014). Além 

disso, ao término da aula, o aluno pode continuar as lições em casa, no ônibus, em qualquer 

lugar, pois o aplicativo está em um dispositivo portátil e usado no modo offline.  

O Palma leva em consideração o ritmo de aprendizagem do aluno, e foi desenvolvido 

de maneira que respeite esse ritmo através de conteúdos e estruturas que auxiliam e 

potencializam o processo de ensino-aprendizagem. Em média, o estudante leva dez meses 

para concluir as atividades, que podem ser feitas na sala de aula, em casa, ou em qualquer 

outro lugar, com ou sem acompanhamento, neste último caso quando o estudante estiver 

familiarizado com o programa. 

 

Figura 6 - Exemplo de ensino da palavra “PRATO” no aplicativo através do uso de figuras (representação 

gráfica). 
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Guia de Orientações Didáticas – Palma PRO, 2014. 
 

Um dos aspectos que auxiliam a aprendizagem no aplicativo é a proposta de um 

aprendizado por associação de ideias, através do uso de figuras que auxiliam na compreensão 

de letras, sílabas e palavras, como pode ser visto nas figuras abaixo: 

 

Figura 7 - Exemplo do método de ensino. 

 

Fonte: http://www.palmaescola.com.br/manual/ 

 

 

Pensando como um método de aprendizagem, meio usado pelo aluno para chegar à 

leitura competente, o programa prevê o desenvolvimento, tanto da capacidade de 

decodificação quanto de compreensão. Como método de ensino, que é a forma escolhida pelo 

professor para dar ao aluno o acesso à leitura (BRU, 2008, apud Guia... 2014), o Palma possui 

características de um método sintético. 

O método sintético de alfabetização adotado é o método fônico. De acordo com 

Dahaene (2012, apud Guia... 2014) “o método mais eficaz de alfabetização é o que chamamos 

fônico. Ele parte do ensino de letras e da correspondência fonética de cada uma delas”. O 

método fônico consiste no aprendizado por meio de associação entre grafemas (letra, símbolo 

gráfico utilizado para constituir palavras) e fonemas (unidade sonora utilizada para formar e 

distinguir palavras), que permite a descoberta do principio alfabético e progressivamente o 

domínio ortográfico, através de textos. Além disso, juntamente com o método fônico, o 

aplicativo faz uso de apoios ou bases visuais que auxiliam no reconhecimento de conjuntos 

gráficos. 

 A aprendizagem é conduzida por atividades com dificuldades crescentes que colocam 

a prova os conhecimentos recém-adquiridos a fim de solidificá-los. A opção por essa 

estratégia permite ao usuário a reconstrução do saber socialmente construído, por meio de 

superações sucessivas e crescentes nas diversas fases e níveis durante o uso do aplicativo.  
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O processo consiste em ir do simples ao complexo, levando em conta as competências 

e habilidades descritas na matriz de referência em Leitura e Escrita do programa Brasil 

Alfabetizado do MEC (Ministério da Educação). As palavras-chave e o vocabulário utilizado 

também seguem recomendações do MEC e foram escolhidas com base nas diferenças 

regionais, de maneira que essas diferenças não representem um obstáculo na adoção do 

programa em diversas partes do país (PRADO, 2014): 

 

No processo de definição das palavras que iriam compor cada uma das temáticas 

explicitadas considerou-se: (a) a ocorrência em materiais didáticos para a 

alfabetização; (b) a veiculação nacional na mídia (principalmente televisiva); (c) a 

não provocação de ruídos de comunicação dada às diferenças regionais (ex.: 

abóbora/jerimum; mandioca/macaxeira/aipim; pano de prato/toalha de louça); (d) a 

simplicidade na concepção da palavra e na correlação com a letra ou sílaba em 

estudo, buscando primeiramente palavras que iniciassem com a letra/sílaba em 

estudo, em seguida que esta estivesse no meio da palavra e em último caso que 

fosse a última sílaba; (e) os tamanhos diferenciados em relação ao número de 

sílabas; (f) o aumento de complexidade na escrita crescente (Guia de Orientações 

Didáticas – Palma PRO, 2014). 

 

O aplicativo propõe um aprendizado de forma gradativa, em que os níveis de 

dificuldade vão sendo aumentados ao longo do processo de aprendizagem. O aprendizado tem 

início com a identificação da letra e seu som correspondente, depois se aprende a combinação 

consoante vogal (C-V), para, por último, aprender a combinação entre duas consoantes e uma 

vogal (C-C-V). Todo esse processo faz parte do método sintético de alfabetização que é 

adotado pelo programa: 

 

Esse método é considerado o mais rápido, simples e possível de ser aplicado a 

qualquer um. Ele estabelece a correspondência som-grafia / oral-escrita através do 

aprendizado da letra, sílaba e palavra, permitindo ao aprendiz a percepção dos 

símbolos gráficos dando-lhes significado (Guia de Orientações Didáticas – Palma 

PRO, 2014). 

  

O conteúdo está organizado em Atividades de Aprendizagem, Atividades de Fixação, 

Atividades de Caligrafia e Atividades Integradoras/Jogos. As figuras abaixo são exemplos de 

como as letras do alfabeto, junção de vogal e consoante, e por fim, as palavras, são 

apresentadas e ensinadas no aplicativo:  
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Figura 8 - Vogal, Atividade de Aprendizagem. 

 

Guia de Orientações Didáticas – Palma PRO, 2014. 

 

 

 

 

. 

 

Figura 9 - Consoante + Vogal, Atividade de Aprendizagem. 

 

 
 

Guia de Orientações Didáticas – Palma PRO, 2014. 
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Figura 10 - Consoante + Consoante + Vogal, Atividade de Aprendizagem. 

 

Guia de Orientações Didáticas – Palma PRO, 2014. 

 

A seguir, alguns exercícios onde o aluno deve colocar em prática o que aprendeu com 

as Atividades de Aprendizagem, momento em que letras e sílabas são apresentadas. Nesta 

ocasião, ele tem acesso às chamadas Atividades de Fixação: 

 

Figura 11 - Vogal, Atividade de Fixação. 

 
 

Guia de Orientações Didáticas – Palma PRO, 2014. 
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Figura 12 - Consoante + Vogal, Atividade de Fixação. 

 

Guia de Orientações Didáticas – Palma PRO, 2014. 

 

Figura 13 - Consoante + Consoante + Vogal, Atividade de Fixação. 

 

Guia de Orientações Didáticas – Palma PRO, 2014. 

 

O programa mescla exercícios de escrita digital e manuscrita em suas atividades. Para 

isso, prevê o exercício da escrita digital através da cópia e/ou ditado, como também tem 

atividades de caligrafia que, de certa maneira, estimula a prática da escrita manuscrita 

utilizando a tela touch (sensível ao toque) do dispositivo: 
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Figura 14 - Atividade de escrita digital. 

 

 

Guia de Orientações Didáticas – Palma PRO, 2014. 

 

Figura 15 - Atividade de caligrafia. 

 

Guia de Orientações Didáticas – Palma PRO, 2014. 

 

O conteúdo do aplicativo está distribuído em cinco níveis. Entre as atividades de cada 

nível, o aluno primeiramente tem acesso a uma apresentação da letra ou sílaba e 

posteriormente realiza exercícios que propõe: reconhecer a letra ou figura que representa a 

letra em estudo; completar lacunas; caligrafia; jogar (memória ou realizar compras); localizar 

letra, sílaba ou palavra, separar e ordenar sílabas; ditado; copiar e formar palavras; clicar 

sobre a palavra solicitada; responder perguntas; completar frases e substituir desenhos pela 

escrita. 
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Durante os pilotos, os professores passaram por um treinamento rápido, com duração 

de quatro horas, mas de acordo com educadores que experimentaram o aplicativo, ele é fácil e 

bastante intuitivo (PRADO, 2014). O programa conta um sistema que permite ao professor 

fazer o acompanhamento do aprendizado do aluno. Em cada fase há testes que avaliam 

continuamente o progresso, gerando automaticamente um relatório ao professor, fator que 

contribui na tomada de decisão. O relatório permite um acompanhamento individual e 

específico sobre cada uma das dificuldades detectadas, em relação a cada atividade ou nível. 

 

 

 

 

 

Existem duas formas de utilização do aplicativo: linear e adaptativa. Nesta última, o 

professor escolhe qual conteúdo ou frações dele será trabalhado, para um aluno ou um grupo 

especifico. Neste caso, o Palma dispõe da ferramenta de QR Code, trata-se de um código de 

barras que pode ser lido pela câmera fotográfica de dispositivos móveis, em que disponibiliza 

o catálogo de atividades organizado de forma independente através da ativação do código pela 

câmera fotográfica do dispositivo. O programa considera fundamental oferecer essa opção 

 

 

2. Operadora de Telefonia 

Móvel 

3. Armazenamento (Sistema 

interpreta as informações 

recebidas e gera relatórios de 

aprendizado e gestão 

disponibilizados para os 

professores) 

 

 

1. Aluno – Dados das 

atividades realizadas através 

do programa 

 

Figura 16 - Ciclo de Funcionamento Palma (avaliação) 
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não linear, pois acredita na necessidade de práticas mais reflexivas e que atendam as 

necessidades de cada aluno ou grupo. 

 

Figura 17 - Organização do Catálogo QR Code Palma disponível para download no site. 

 

Fonte: http://www.palmaescola.com.br 

 

 

Em 2015, tendo em vista o projeto de expansão e comercialização do programa, após 

testes realizados, o aplicativo está disponível para o sistema operacional móvel Android, 

desenvolvido pela Google, além de estar disponível também para tablets. As versões do 

programa estão disponíveis para smartphones e tablets, através da compra de uma chave de 

acesso pelo site da empresa desenvolvedora e download na loja de aplicativos Play Store 

(versão ESCOLA e PRO) e apenas download loja (versão ABC). 

Atualmente existe uma ação comercial do projeto. O programa foi derivado em três 

produtos, o Palma ESCOLA, que pode ser considerada a versão inicial do programa, 

destinada a escolas, o Palma PRO, dedicado a profissionais, e o Palma ABC, com uma 

interface infantil, comercializado através da loja de aplicativos e que tem o apoio da 

operadora de telefonia Vivo. A meta continua sendo a alfabetização, porém o público foi 

ampliado para além dos alunos que cursam o EJA, oferecendo um aplicativo para diferentes 
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situações e faixa etária. Esses novos produtos, apesar de derivados da versão inicial, 

apresentam algumas diferenças. 

 

Figura 18 - Site do Programa Palma. 

 

 

O Palma ESCOLA é definido como um programa completo para alfabetização. Trata-

se de um aplicativo com atividades, avaliações e relatórios que acompanham o processo de 

alfabetização, destinado a Escolas, ONGs e outras instituições que trabalham com 

alfabetização. O público-alvo do Palma ESCOLA são crianças, jovens e adultos. O aplicativo 

consiste em um conjunto de 227 módulos executados em smartphones e/ou tablets, com 

conteúdos para auxiliar e potencializar o processo de alfabetização. O Palma ESCOLA 

combina sons, letras, imagens e relatórios que gerenciam o processo e o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno.  

O Palma PRO, apesar de conter uma descrição diferenciada no site do programa, traz 

o mesmo conceito e conteúdo do Palma ESCOLA. Contudo, esta versão é direcionada para 

apoiar o trabalho de profissionais da área de Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Pedagogia e 

Professores Particulares no processo de desenvolvimento e dificuldades de alfabetização.  

O que diferencia as duas versões é a configuração. No PRO é possível adquirir um 

pacote para trabalhar com até 50 usuários em uma única chave de acesso, como também o 

download do aplicativo diretamente no dispositivo do aluno/paciente, por meio de um código 

que permite o acesso. Já na versão ESCOLA, o aplicativo é da escola, e a proposta é que o 

dispositivo seja multiusuário, podendo ser utilizado por até cinco alunos, com perfis 

individuais dentro do aplicativo. No Palma ESCOLA não há a possibilidade de download do 

aplicativo no dispositivo do aluno. Ainda, a versão ESCOLA precisa de conexão apenas no 
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momento de download do aplicativo, no mais as atividades são realizadas no modo offline, 

diferentemente do Palma PRO que necessita de conexão o tempo todo. 

O Palma ABC é descrito como um aplicativo para pais, responsáveis e demais 

familiares que queiram apoiar a alfabetização de crianças de uma forma divertida e prática. O 

recurso propõe que as crianças possam aprender brincando. Esta versão é exclusiva para 

crianças, através de uma proposta de alfabetização pautada em uma interface lúdica. O Palma 

ABC é composto por mais de quatro mil atividades e foi criado por professores 

alfabetizadores e aprovado por fonoaudiólogos. 

A proposta do Palma como complemento do processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA continua, porém agora dentro do modelo 

comercial, onde cerca de 800 alunos, de escolas públicas estão utilizando o programa.  

A respeito de parcerias com a iniciativa pública, para adoção e extensão do programa 

para outras cidades, Guanais relata que esse é o sonho, porém também faz uma alerta sobre a 

compra de hardwares para fins educacionais e o despreparo por traz desse processo: 

 

“O que a gente se deparou em todo esse tempo, é que a compra do hardware, do 

aparelho, ela não é a dificuldade. Existe uma moda aí, vamos dizer aí de uns dois 

anos atrás, da compra de muitos aparelhos, inclusive de tablets, o que agente 

percebeu em várias visitas, onde fomos chamados para implementar é que as 

pessoas compram os aparelhos e não sabem o que fazer com ele né! Da a 

impressão que a pessoa comprou e que virá com alguma coisa lá dentro, não, não 

virá nada, é um aparelho, você que tem que saber o que vai colocar, escolha do 

software e tudo mais, isto é que existe um despreparo muito grande da área 

educacional. Primeiro é definir o que é isso, analisar, é muito perdido, por isso que 

eu acho que a grande dificuldade, continuamos com a mesma dificuldade, porque 

não existe hoje mecanismos no poder público para a compra de softwares, o que 

existe é a compra de hardwares com alguns softwares embutidos, sem critério 

nenhum do que tem lá dentro”. 

 

Ainda sobre a falta de planejamento e uma análise da situação TIC no campo da 

Educação, para Guanais:  

 

“Aí tempos depois, o aparelho perde toda a garantia, como todo aparelho que se 

você compra, como qualquer coisa que você compra, se tiver qualquer problema, 

você não consegue reportar mais nada ao fabricante ou pra quem você comprou, 

simplesmente porque ele ficou lá parado dentro de uma caixa, depois do 

lançamento, de uma compra. Então anda a passos muito lentos essa questão do uso 

da tecnologia, parece uma coisa muito bonita, ela é realmente eficaz, mas ela tem 

que ser bem utilizada, bem planejada”. 

 

Para 2016, o projeto pretende expandir o programa para outras disciplinas e sistemas 

operacionais, entretanto, de acordo com Guanais (2015), primeiro é preciso sentir como o 
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mercado vai reagir ao produto. Ainda, revela que a escolha por iniciar a fase comercial pelo 

sistema Android se deve pelo fato de ser o sistema com maior uso no país, como também o 

mais popular e com maior custo benefício.  

  

2.3 Palma ESCOLA: Design e Conteúdo  

 

O Palma ESCOLA é um programa complementar e de apoio à alfabetização inicial de 

crianças, jovens e adultos, composto por um aplicativo com 227 módulos para dispositivos 

móveis, smartphones e tablets, que incluem atividades de aprendizagem, fixação, caligrafia, 

integradoras/jogos e de avaliação. Para promover o ensino das letras, sílabas simples e 

complexas, com sons abertos e fechados, e palavras organizadas em categorias, o programa 

utiliza situações didáticas que partem de palavras do cotidiano do aprendiz. As palavras são 

seguidas de exercícios de fixação para cada um dos conteúdos apresentados num processo que 

vai do mais simples ao mais complexo, estimulando a reflexão do aluno sobre a utilização da 

língua. O programa é composto por seis ferramentas: Orientação Digital, Atividades com 

Correção Automática, Jogos de Aprendizagem, Atividades de Caligrafia, Relatórios de 

Avaliação e Catálogo QR Code. 

O Palma ESCOLA não funciona em dispositivos desktop, apenas em dispositivos 

móveis, smartphones e tablets ANDROID, versão 4.2, tela de 240 x 320 pixels, homologados 

pela Google Play. Para ter acesso e poder usar o programa é necessário adquiri-lo no site do 

Palma, através da chave de acesso, e depois baixá-lo na loja de aplicativos20. Depois do 

download o aplicativo é executado no modo offline. Ao concluir as atividades são gerados 

relatórios de acompanhamento da aprendizagem visualizados no próprio aparelho, na área do 

professor.  

O Palma ESCOLA tem capacidade para até 05 usuários, além do professor/tutor/pai. 

Nesse caso, a proposta consiste em tornar o aparelho multiusuário e os alunos/usuários estão 

dentro do aplicativo, que comporta até 05 cadastros por dispositivo, com perfis e relatórios 

individualizados. 

 

                                                           
20 De acordo com o programa, para adquirir o Palma ESCOLA é preciso acessar o site. Após a confirmação do 

pagamento do aplicativo, será enviada uma chave de acesso para o e-mail informado no cadastro. Feito isso, é 

necessário realizar o download na loja Play Store procurando por Palma ESCOLA, ao final do download será 

solicitado a chave de acesso. Digite a chave de acesso e em seguida um nome ao aparelho. Para esses dois 

últimos procedimentos é necessário estar conectado num ambiente WI-FI. Neste momento aparecerá uma tela no 

aparelho com espaço para cadastrar 05 usuários e uma área do professor/tutor. 
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Figura 19 - Tela inicial do Programa. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

Assim como na versão piloto, o processo de aprendizagem no programa respeita o 

ritmo do aluno, com conteúdos e estruturas que auxiliam e potencializam o processo 

educacional. Em média, o programa leva dez meses para ser concluído e poderá ser usado em 

sala de aula com o acompanhamento do professor ou sozinho quando já estiver familiarizado 

com o aplicativo. A recomendação dos desenvolvedores é de que o Palma ESCOLA seja 

utilizado diariamente por pelo menos quinze minutos. 

Na versão piloto, cada aluno recebeu um dispositivo com o programa já instalado e 

podia levá-lo consigo para qualquer lugar além da escola, como para casa, trabalho. No caso 

do Palma ESCOLA isso acontece de forma diferente, já que o aplicativo é da instituição e o 

usuário é inserido pela mesma, que ao adquirir o Palma ESCOLA consegue utilizá-lo com até 

05 alunos por aparelho. O uso de conexão é necessário apenas para o download. 

Para facilitar o uso do aplicativo e tornar fluída a navegação, a cada um dos Níveis foi 

atribuída uma cor, além de ícones diferenciados em função do avanço dos alunos no 

Programa. O aplicativo possui cinco níveis.  
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Figura 20 - Demonstrativo nível do programa (por cores). 

 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

A forma de utilização pode ser livre ou personalizada. Na forma livre, consiste em ir 

do Nível 1 ao Nível 5 de maneira linear. Na forma personalizada, o professor/tutor/pai poderá 

escolher qual atividade deseja aplicar (módulos do 01 ao 227), de acordo com as necessidades 

e interesses, através da ferramenta do QR Code. O QR Code é um código em forma de 

quadrado que está ao lado de cada módulo do aplicativo. Para usar esse recurso é preciso 

escolher o módulo desejado, clicar no ícone do QR Code no aplicativo para abrir a câmera 

fotográfica, posicionar a câmera sobre o código, ao fazer a leitura um som será emitido e o 

aplicativo abrirá o conteúdo escolhido.  

 

 

Figura 21 - Formas de utilização do Palma ESCOLA de acordo com as cores que representam os níveis. 

                          

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

 

A respeito do acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, em ambas as 

formas de utilização, é realizado através de relatórios no próprio aparelho. 

O design foi desenvolvido pensando no público-alvo do aplicativo, alunos em 

processo de alfabetização. Dessa maneira, o aplicativo evita textos em toda a aplicação, 

utilizando ícones e navegação intuitiva para que o usuário consiga avançar sem muitas 
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interrupções. O aplicativo faz uso de componentes baseado numa linguagem icônica, que 

facilitam a orientação de professores/tutores/pais, como também dos usuários, durante o 

processo de aprendizagem. 

No menu principal aparecem seis ícones que orientam o uso e navegação pelo 

aplicativo. O ícone 1 representa a Barra de progresso, que demonstra o avanço do aluno. O 

ícone 2 é o Avatar, utilizado para voltar no menu inicial. O ícone 3 é o Alto Falante, emite e 

repete os áudios de instrução do aplicativo. O ícone 4 representa o nível, é utilizado para 

inicia-lo. O ícone 5 representa as indicações de Avançar e Retornar, e está sempre na parte 

inferior da tela. E por fim o ícone 6, que representa a ferramenta do QR Code, utilizado para 

selecionar um conteúdo específico do Palma ESCOLA. 

 

Figura 22 - Menu principal. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

Há também ícones que servem para orientar as atividades. Nas figuras a seguir, o 

ícone 7 se refere à ilustração e todas as figuras e letras apresentadas na tela tem a função de 

áudio ao clicar sobre elas. A tesoura, número 8, utilizada para o corte da letra ou sílaba na 

atividade. O botão 9 é o verificar, que confirma a resposta da atividade e avança para a 

próxima atividade. O ícone 10 representa a Cor de Seleção, em que todos os itens 

selecionados são apresentados com a mesma cor. O 11 se refere à Cor de Acerto, todos os 

itens corretos são apresentados com a mesma cor. O aplicativo também possui dois ícones que 
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orientam sobre erro nas atividades, o 12, onde todos os itens errados também são indicados 

pela mesma cor e o 13, que indica que ocorreu um erro na atividade. O ícone 14 é o botão 

para repetir a atividade. 

 

Figura 23 - Componentes do Design Palma Escola 1. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

Figura 24 - Componentes do Design Palma Escola 2. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

O aplicativo conta com algumas ferramentas que ajudam na utilização e nos objetivos, 

sendo elas: Orientação Digital – apresentações e instruções educacionais que acompanham o 
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aluno durante todo o programa; Atividades com Correção Automática – Exercícios 

educacionais que reforçam e avaliam o conteúdo apresentado verificados no momento da 

execução; Jogos de Aprendizagem – Atividades lúdicas que englobam todo o conteúdo 

aprendido; Atividades de Caligrafia – Atividades de coordenação motora através da escrita 

das letras e sílabas; Relatórios de Avaliação – Ferramenta de acompanhamento do 

desempenho e evolução do usuário e Catálogo de QR Code – Recurso que permite a 

personalização das atividades. 

O Palma ESCOLA contempla o conteúdo inicial da alfabetização em Língua 

Portuguesa. Os conteúdos estão organizados em cinco níveis, com diferentes graus de 

complexidade, que representam uma volumetria total de 137 palavras, 34 textos, 4.278 

atividades de fixação e cinco jogos. O conteúdo do Palma ESCOLA está dividido em cinco 

níveis: Nível 1 – Alfabeto; Nível 2 – Sílabas Simples; Nível 3 – Sílabas Complexas; Nível 4 – 

Universo Vocabular e Nível 5 – Interpretação de Texto. Nos níveis 1, 2 e 3 são trabalhadas as 

letras do alfabeto, as sílabas simples e as sílabas complexas, todas a partir de palavras 

relacionadas com o dia-a-dia visando facilitar a compreensão e o reconhecimento destas em 

outros contextos e desenvolver as habilidades de análise e síntese na formação de novas 

palavras. Nos níveis 4 e 5, são trabalhadas as categorias semânticas baseadas em situações 

concretas e problematizadoras (sobre temas como Relações Familiares, Sociedade, Consumo, 

Trabalho, Esporte e Lazer) e visam propiciar uma aprendizagem significativa, relacionada 

com o cotidiano através dos temas propostos. 

O Nível 1 é formado por 26 letras, 173 palavras e 77 frases, dedicado ao estudo das 26 

letras que compõe o alfabeto. A apresentação deste nível começa pelas vogais e, em seguida 

apresenta as consoantes. As letras são apresentadas nas formas maiúscula e minúscula, 

simultaneamente, possibilitando ao aluno estabelecer a relação entre som, imagem e letra. 

Concluídas as atividades do Nível, é apresentada ao aluno uma Atividade Avaliativa.  
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Figura 25 - Nível 1 - Arquitetura e Aplicação do Conteúdo. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

 

O Nível 2 é dedicado ao estudo das famílias silábicas simples. A apresentação está 

organizada em cinco fases, começando pelas sílabas que se iniciam por letras que apresentam 

relação biunívoca com as vogais (p, b, t, d...) e vai aumentando a complexidade até a 

abordagem de letras que apresentam sons idênticos. Ao todo, no Nível 2 são estudadas 218 

sílabas simples, aplicadas em 174 palavras-chave e 184 frases extraídas de prováveis 

contextos dos aprendizes. Concluída as atividades do nível, o aluno tem acesso a uma 

Atividade Avaliativa.  

 

Figura 26 - Nível 2 - Arquitetura e Aplicação do Conteúdo. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 
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O Nível 3 apresenta o estudo das famílias silábicas complexas. São cinco fases, nas 

quais são estudadas 268 sílabas complexas, aplicadas em 131 palavras-chave e 137 frases 

extraídas dos contextos vocabulares dos aprendizes. Assim, como nos outros níveis, o aluno é 

apresentado a uma Atividade Avaliativa. 

 

Figura 27 - Nível 3 - Arquitetura e Aplicação do Conteúdo. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

No Nível 4 é realizada a ampliação do vocabulário, por meio de Atividades de 

Aprendizagem e Atividades de Fixação. A apresentação deste nível está organizada em 05 

fases, por categorias semânticas, onde são estudadas 431 palavras e 417 frases divididas em 

30 categorias.  

 

Figura 28 -  Nível 4 - Arquitetura e Aplicação do Conteúdo. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 
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O Nível 5, o último do programa, é dedicado ao desenvolvimento das competências de 

leitura e compreensão textual. Também desenvolvido em cinco fases, está organizado em 

categorias semânticas nas quais são estudadas 192 frases e 34 textos também divididos em 30 

categorias. Neste Nível, o aluno é solicitado a realizar quatro Atividades Avaliativas. 

 

Figura 29 - Nível 5 - Arquitetura e Aplicação do Conteúdo. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

Os conteúdos do Palma ESCOLA estão organizados e apresentados de acordo com 

cada nível, sendo: Atividades de Aprendizagem, Atividades de Fixação, Atividades de 

Caligrafia e Atividades Integradoras/Jogos. Abaixo estão alguns exemplos desta organização 

nos diferentes níveis do aplicativo. 

As Atividades de Aprendizagem do Nível 1 consistem na apresentação das letras, em 

suas formas maiúscula e minúscula, e seus respectivos sons, relacionando-as às palavras de 

uso cotidiano iniciadas pela letra em estudo e suas respectivas imagens. 

 

 



115 

 

Figura 30 - Exemplo de Atividade de Aprendizagem apresentada no Nível 1. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

  No Nível 2 são apresentadas 5 telas, uma para cada sílaba da família silábica em 

estudo, na forma maiúscula com 4 alternativas de imagem sendo uma a correta. A atividade 

abaixo tem como objetivo a fixação do conteúdo e pede que o aluno reconheça a figura cujo 

nome inicia ou contém a sílaba apresentada. 

 

 

Figura 31 - Exemplo de Atividade Fixação apresentada no Nível 2. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

 Na figura abaixo, segue outro exemplo de Atividade de Fixação apresentada em outro 

nível do programa. Nesse caso, a atividade apresenta 03 frases, cada uma com uma pergunta 
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em ordem e sequencia, e alternativas clicáveis de resposta. Esse exercício tem como foco 

trabalhar a compreensão de texto. 

 

 

Figura 32 - Exemplo de Atividade Fixação apresentada no Nível 5. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

 O programa oferece também atividades de caligrafia, através do recurso touch screen21 

do dispositivo, nas quais o aluno poderá exercitar a coordenação motora. 

 

                                                           
21 O termo refere-se geralmente ao toque no visor do dispositivo com o dedo ou a mão, que também podem 

reconhecer objetos, como uma caneta. A tela sensível ao toque é um display eletrônico visual que pode detectar a 

presença e localização de um toque dentro da área de exibição, por meio de pressão. 
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Figura 33 - Exemplo de Atividade de Caligrafia apresentada no Nível 1. 

 

. Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

No quesito avaliação, ao final de cada módulo é disponibilizado um jogo como 

atividade integradora, cujo objetivo está em verificar o quanto o aluno esta familiarizado com 

os conteúdos aprendidos. Além disso, ao final dos módulos: letras, sílabas simples e 

complexas, ampliação do vocabulário e interpretação de pequenos textos são disponibilizadas 

atividades avaliativas a fim de verificar o que foi realmente apreendido pelo aluno.  

O Jogo é uma atividade que integra o conteúdo aprendido. No Nível 2, o aplicativo 

disponibiliza um jogo de Compras onde são apresentadas 06 palavras através de áudio para 

que o usuário compre as sílabas que formam a palavra apresentada. 

 

Figura 34 - Exemplo de Atividade Integradora/Jogo apresentada no Nível 2. 

 

. Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 
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 Um exemplo de Atividade Avaliativa está na figura abaixo, que propõe ao aluno 

localizar a letra ditada. Essa avaliação visa identificar o conhecimento adquirido pelo aluno 

neste nível e é composta por três atividades. 

 

Figura 35 - Exemplo de Atividade Avaliativa apresentada no Nível 1. 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

O processo de verificação do conhecimento ocorre durante a realização das atividades 

e, quando necessário, solicita ao aluno refazer uma determinada atividade. Os resultados 

podem ser visualizados através de relatórios no próprio dispositivo. Para isso, tem uma área 

dentro do aplicativo que armazena os relatórios de acordo com a conclusão das atividades 

realizadas. O Palma ESCOLA disponibiliza três tipos de relatórios: 1 – Relatório comparativo 

de todos os usuários do dispositivo com a porcentagem de conclusão e a média das atividades 

realizadas nos níveis; 2 – Relatório individual de cada usuário com a média das avaliações de 

nível e 3 – Relatório individual de cada usuário com a média de atividades de cada módulo. 
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Figura 36 - Apresentação dos dados para os professores/tutores/pais. 

 

 

Fonte: http://www.programapalma.com.br/ 

 

 

2.4 Palma PRO  

 

O Palma PRO é um aplicativo destinado a profissionais das áreas de Fonoaudiologia, 

Psicopedagogia, Pedagogia e Professores particulares. O PRO, assim como o ESCOLA, 

combina sons, letras, imagens e relatórios que gerenciam o processo e o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno. O aplicativo é destinado a crianças e/ou adolescentes em fase de 

alfabetização ou que tenham dificuldades em leitura ou escrita. 

As diferenças para a versão ESCOLA são a quantidade de usuários por dispositivo, a 

necessidade de conexão para o uso e pequenas variações nos números de conteúdos 

trabalhados em cada nível. 

A versão PRO comporta até 50 usuários em um único dispositivo e as licenças são 

comercializadas em 1, 5, 20 ou 50 usuários22. Os alunos são cadastrados pelo profissional 

gestor do trabalho, formando assim uma “rede de usuários”. Para o uso, é preciso estar em um 

ambiente com conexão, pois é um aplicativo online. Nessa fase comercial, o programa está 

                                                           
22 Como Instalar: 1. Baixe o Palma PRO na loja da Google Play; 2. Após a instalação, vá em "Primeira vez no 

Aplicativo - Clique aqui", em seguida, insira o Código de Acesso contido no cartão; 3. Faça o cadastro de sua 

conta no aplicativo como login e senha. Use um e-mail válido para poder recuperar a sua conta quando for 

necessário; 4. Abra o aplicativo e cadastre seus usuários de acordo com o número de licenças adquiridas. O 

aplicativo pode ser usado por 07 dias gratuitamente. Após baixar o Palma PRO, clique em "1ª vez no aplicativo” 

e depois em "não tenho um código”. 
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sendo disponibilizado gratuitamente para testes por sete dias. A aquisição pode ser feita pelo 

Pague Seguro, direto com a IES2 ou pelo Book Toy, site especializado em produtos para 

fonoaudiologia. 

 

Figura 37 - Tela inicial Palma PRO. 

 

Fonte: http://www.palmapro.com.br/ 

 

 

Uma vez adquirido, é possível compartilhar o uso do aplicativo com os alunos, através 

de um código (clicando no ícone indicado pela chave, como na figura abaixo, será gerado um 

código) que deve ser inserido na tela inicial depois de realizar o download do aplicativo. 

Diferentemente da versão ESCOLA, nessa o aluno pode, através dessa opção, usar o 

aplicativo em qualquer lugar no seu dispositivo desde que atenda os requisitos necessários 

para a utilização.  
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Figura 38 - Tela de cadastro dos alunos no Palma PRO. 

 

Fonte: http://www.palmapro.com.br/ 

 

 

A respeito do conteúdo, são trabalhadas 936 diferentes palavras, 1,215 frases e 30 

tipos de textos em 4.278 atividades de aprendizagem, 178 atividades de avaliação de nível, 54 

atividades de caligrafia e 25 jogos, todos com avaliações em tempo real. Nesta versão não há 

a opção do catálogo de QR Code contendo aulas/atividades diferenciadas. 

Os requisitos mínimos para utilização são smartphones ou tablets com ANDROID 4.0 

ou superior, mínimo de 512MB de memória RAM, 20 MB de memória HEAP; mínimo de 

4GB de armazenamento interno; resolução mínima de 320x480, conexão WIFI.  

Os aspectos que compõe esta versão são a alfabetização fônica com mais de quatro mil 

atividades que desenvolvem a consciência fonológica, trabalhando as correspondências entre 

grafemas e fonemas.  A capacidade de reunir até 50 usuários em um único dispositivo, além 

de poder compartilhar o uso do aplicativo com alunos em seus próprios dispositivos. E por 

fim, avaliações e relatórios, correções automáticas que passam imediatamente informações 

das atividades realizadas e relatórios práticos que resumem o aproveitamento do usuário, uma 

forma de ver quem está precisando de apoio. O aplicativo disponibiliza dois relatórios de 

desempenho do aluno. Um sobre o desempenho do aluno nas avaliações de nível e outro 

referente ao desempenho nos módulos de cada nível. 
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O Palma PRO é comercializado com pacotes que vão de 1 a 50 usuários, que é a 

capacidade máxima do aplicativo. Atualmente os preços dos pacotes estão: 01 usuário R$ 

40,00 (Quarenta reais), 05 usuários R$ 80,00 (Oitenta reais), 20 usuários R$ 300,00 

(Trezentos reais) e 50 usuários R$ 500,00 (Quinhentos reais).  

 

2.5 Palma ABC: Design e Conteúdo  

 

O Palma ABC é um aplicativo para apoiar a alfabetização de crianças, na faixa etária 

de 06 a 10 anos, composto por 937 palavras, 1.221 frases, 4.278 atividades de aprendizagem, 

26 atividades de caligrafia, 34 categorias de palavras e 25 jogos com avaliações em tempo 

real.  

O Palma ABC é comercializado e funciona em smartphones e tablets ANDROID 

acima de 4.0 e está disponível para download23 na loja de aplicativo. O aplicativo pode ser 

adquirido através de três opções, 1ª pela operadora Vivo a um custo de R$ 3,99 uma 

assinatura semanal, 2ª pela Google Play a um custo de R$ 3,99 a assinatura semanal, R$ 9,99 

a assinatura mensal e R$ 49,99 a assinatura anual e pela RS21 – Rede Século 21 a um custo 

fixo de R$ 40,00 uma licença vitalícia. 

O conteúdo está dividido em 25 CARDS, que são cartões com atividades e cada um 

corresponde a um conteúdo. Os CARDS contêm atividades educacionais com Alfabeto, 

Sílabas Simples e Complexas, Palavras, Leitura e Interpretação de Pequenos Textos e 

Caligrafia, além de 25 Jogos. A proposta do aplicativo é que ele seja usado fora da escola, 

como apoio ao processo de ensino-aprendizagem realizado por pais e responsáveis em casa. 

Pais e responsáveis poderão acompanhar a evolução da criança através do número de Estrelas 

Douradas conquistadas ao final das atividades. Três estrelas significa que a criança 

compreendeu todo o conteúdo.  

A versão ABC, diferentemente da ESCOLA e PRO, não possui relatório. De acordo 

com Guanais (2015) não tem relatório porque o aplicativo é para usuário final. Os 

pais/responsáveis podem acompanhar/avaliar o desenvolvimento e desempenho do 

aluno/usuário através do feedback dado ao final das atividades por meio das estrelas. 

                                                           
23 Para baixar o aplicativo do Palma ABC é preciso acessar o site da Google Play. Após o download, clique em 

1° vez no aplicativo e cadastre um e-mail válido e uma senha. Após esse procedimento, escolha a opção de 

compra: Vivo, Google Play ou pela RS21 – Rede Século 21, neste caso através do botão “tenho um código de 

acesso”. 
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Sobre o tempo de uso, de acordo com o aplicativo, a criança precisará em média de 30 

minutos por dia para completar todas as atividades de um CARD em uma semana. O 

aplicativo trabalha respeitando o ritmo da criança, partindo do aspecto que cada criança tem 

um ritmo diferente e por este motivo o tempo pode sofrer alterações sem qualquer prejuízo 

para o aprendiz. Além disso, o aplicativo estimula a autonomia da criança, pois é totalmente 

auto instrucional tornando a criança autônoma, além de proporcionar um processo de 

aprendizagem personalizado, já que a criança poderá escolher qual conteúdo deseja sem 

precisar passar por todos. 

A experiência da criança com o aplicativo se dá através de um Menu com 25 CARDS 

em um cenário que vai sendo descoberto a partir das atividades concluídas. Este cenário 

percorrerá Cidade, Campo, Praia e Fundo do Mar. Ao abrir o CARD, a criança visualiza 

vários conteúdos e pode escolher por qual começar. Para cada conteúdo há uma apresentação 

educacional (botão superior) e um conjunto de atividades para ser realizadas (figura central). 

 

 

Figura 39 - Tela com conteúdo do Palma ABC. 

 

 

Fonte: http://www.palmaabc.com.br/ 

 

A distribuição do conteúdo no aplicativo está em 25 CARDS. Do CARD 1 ao 5 são 

trabalhadas as letras do Alfabeto – Vogais e Consoantes por meio de 177 Palavras, 81 Frases, 
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26 Atividades de Caligrafia e 01 Jogo de Memória em cada CARD para associar letras e 

imagens. Do CARD 6 ao 10 são trabalhadas Sílabas Simples com todas as suas variações por 

meio de 192 Palavras, 190 Frases, 102 Atividades de Caligrafia e 01 Jogo de Compras em 

cada CARD junta sílabas para a formação de palavras. Do CARD 11 ao 15 são trabalhadas 

Sílabas Complexas com todas as suas variações por meio de 194 Palavras, 174 Frases, 133 

Atividades de Caligrafia e 01 Jogo de Bingo de Sílabas que relaciona sílabas com palavras.  

A partir do CARD 16 são trabalhadas 27 Categorias de Palavras: Casa (Família, partes 

da casa, utensílios de cozinha, aparelhos elétricos, móveis e objetos, roupas e enxoval) Cidade 

(escola, igreja e clube, praça, rua e avenida, banco, prefeitura e correio, serviços de saúde, 

comidas e bebidas, comércio e serviços) Mercado (frutas, verduras e legumes, carnes, aves e 

peixes, padaria e aperitivos, grãos, massa e lacticínios, temperos e enlatados, limpeza e 

higiene) Trabalho (profissões, ferramentas de trabalho e meios de transporte) Lazer (praia e 

campo, parque e circo, zoológico, instrumentos musicais, esportes, brincadeiras) por meio de 

420 Palavras, 420 Frases e 01 Jogo de Caça Palavras em cada CARD que trabalha a leitura e 

identificação de letras que compõem palavras.  

Nos últimos CARDS, de 21 ao 25, são trabalhadas as mesmas 27 Categorias de 

Palavras dos CARDS de 16 a 20 por meio de 600 Frases, 30 Textos e 01 Jogo de Construir a 

Parede. Cada CARD trabalha a correspondência entre frases e palavras apresentadas. 
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Figura 40 - Exemplo de como o conteúdo é apresentado nos CARDS. 

                  

Fonte: http://www.palmaabc.com.br/ 

 

 Como forma de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem e também fornecer a 

avaliação imediata do desempenho da criança, para cada conjunto de atividades concluídas, a 

criança conquista até 03 estrelas, dependendo do aproveitamento obtido. Para que todas as 

estrelas fiquem douradas é preciso realizar todo o conjunto de atividades com médias entre 08 

e 10. O aplicativo permite refazer as atividades quantas vezes quiser e sempre prevalecerá a 

última nota. Os desenvolvedores apontam alguns benefícios do aplicativo: 

 

 Acelera a aprendizagem das crianças em fase de alfabetização; 

 Grande número de atividades com desafios e jogos com conteúdos educacionais;  

 Estimula o raciocínio lógico, a atenção, a concentração e a coordenação motora; 

 Fácil utilização; 

 Desenvolvido por professores alfabetizadores e aprovado por fonoaudiólogos; 

 Respeita o ritmo da aprendizagem da criança; 

 Possui um ambiente seguro para crianças (sem propagandas); 

 Permite o acompanhamento do desenvolvimento da criança através dos resultados 

obtidos. 
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Anterior à versão ABC, o programa já havia lançado um aplicativo voltado para o 

público infantil, nas versões Vogal/Alfabeto e Kids. A versão Kids, diferentemente das 

demais, está disponível também na App Store, para download gratuitamente na loja Google 

Play, além de uma versão web para desktop. Por uma questão de estratégia comercial, a IES2 

está focando nos três produtos: ESCOLA, PRO e ABC. 

 

 

Figura 41 - Tela do Jogo Palma Kids. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/palmakids/ 

 

O Palma Kids é um produto com aspectos e estratégias gameficadas. Trata-se de um 

jogo educativo que visa o conhecimento das letras do alfabeto, em que a criança, em processo 

inicial de alfabetização, precisa conquistar a galáxia do alfabeto e deixar os planetas felizes ao 

salvar cada uma das letras. O aplicativo orienta as crianças nas conquistas que deve fazer, 

explicando como interagir e participar das atividades. A versão está disponível nos idiomas 

português e inglês. 
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Figura 42 - Tela do Jogo Palma Kids 

 

. Fonte: http://palmakids.com/ 

 

No caso, o ABC incorporou parte do conteúdo do Kids, o alfabeto, apresentando uma 

versão mais completa. 

 

3. ESCOLA COM CELULAR - ECC 

 

O Escola Com Celular – ECC é um projeto desenvolvido pela Fundação Carlos 

Alberto Vanzolini (FCAV), localizada na cidade de São Paulo, que propõe o uso de celulares 

e smartphones como ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. A fundação, 

através do núcleo de Gestão de Tecnologias em Educação (GTE), apresenta o celular como 

um recurso didático para ser utilizado pelos professores, de maneira intencional e planejada. 

A Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) é uma instituição privada, sem fins 

lucrativos, criada, mantida e gerida pelos professores do Departamento de Engenharia de 

Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A instituição foi criada em 

março de 1967 e tem como objetivo desenvolver e disseminar conhecimentos científicos e 

tecnológicos nas áreas de Engenharia de Produção, Administração Industrial, Gestão de 

Operações e demais atividades correlatas que realiza, com total caráter inovador. A Fundação 
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Vanzolini conta também com uma área de Gestão de Tecnologias aplicadas à Educação e 

Projetos.  

A GTE foi criada há mais de 10 anos e de acordo com a instituição, foi criada “para 

atender a um dos maiores desafios contemporâneos: oferecer educação de qualidade em larga 

escala”. Para isso, desenvolve pesquisas, realiza estudos e atua nas áreas de gestão de projetos 

e de operações que articulem tecnologia e educação. A GTE possui quatro áreas de atuação, 

são elas: Arquitetura de Redes Educacionais, Programas Educacionais em Larga Escala, 

Soluções em EAD e Produção Multimeios. Dentro da área de Soluções em EAD da GTE está 

o projeto Escola Com Celular - ECC: 

 

O projeto Escola com Celular propõe o uso das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) como estratégia para trabalhar conteúdos curriculares do 

Ensino Fundamental e/ou Médio. Celulares e tablets tornam-se suportes eficientes 

e práticos para estimular a discussão entre os estudantes, os professores e a 

comunidade sobre temas relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade 

(http://www.escolacomcelular.org.br/). 

 

O projeto parte da premissa de que estamos vivendo um momento de mudança de 

paradigmas com a difusão de novas tecnologias e a consequente incorporação desses aparatos 

aos projetos pedagógicos. Dessa maneira, através do ECC é proposto a prática da inclusão 

digital, que implica na inserção de aspectos como mobilidade e conectividade e o uso das TIC 

com o objetivo de contribuir com a aprendizagem dos alunos. 

O Escola Com Celular é realizado em cooperação entre a Fundação Vanzolini e 

Secretarias de Educação. O projeto está em atividade desde 2011, implementado pela primeira 

vez na rede pública municipal de São Vicente, cidade do litoral sul de São Paulo, durante o 

segundo semestre do referido ano, com a participação de 15 escolas, cerca de 2200 estudantes 

e 142 professores. Em 2013, o projeto foi realizado em Caraguatatuba, litoral norte de São 

Paulo, com 10 escolas e atendeu 794 alunos e 186 professores. Em 2014 e 2015, o projeto foi 

executado em Águas de São Pedro, também no estado de São Paulo. O público-alvo são 

alunos do Ensino Fundamental e nesta etapa fez parte do projeto Cidade Digital da Telefônica 

Vivo/Fundação Telefônica.  

A idealização e gestão é da Gestão de Tecnologias em Educação da Fundação 

Vanzolini, que contou com o apoio do MIT (Massachusetts Institute of Technology)24 e ONG 

                                                           
24 O MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts (em inglês, Massachusetts Institute of Technology) é um 

centro universitário de educação e pesquisa privado localizado em Cambridge, Massachusetts, nos Estados 

Unidos. O MIT é um dos líderes mundiais em ciência, engenharia e tecnologia. O Mobile Experience Lab do 

MIT projeta experiências que conectam pessoas, informações e locais de maneira significativa. 
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Ecosurfi. O MIT, através do Mobile Experience Lab, contribuiu com algumas propostas e 

ideias na fase inicial e a ONG Ecosurfi apoiou com informações a respeito da temática 

sustentabilidade. Dessa maneira, essas instituições são colocadas como amigas do ECC, assim 

como as Prefeituras das cidades onde o projeto já foi implementado, a Edições SM, que é 

parceira do curso on-line para professores Escola com Celular – O Uso de Dispositivos 

Móveis – e a Telefônica Vivo/Fundação Telefônica, parceiras na implementação do projeto 

em Águas de São Pedro, em 2014 e 2015. 

 

3.1 Premissas do projeto 

 

A concepção do projeto Escola com Celular parte de duas questões: “Como os 

professores podem utilizar as tecnologias disponíveis atualmente em sua prática pedagógica? 

Como formar cidadãos capazes de interagir, conviver e se relacionar com seus pares e com o 

mundo?”. Para o projeto, presenciamos um momento de mudanças com as TIC em que a 

Aprendizagem Móvel seria uma das formas de aliar o ensino às práticas digitais. O objetivo é 

que os professores se apropriem de instrumentos já disponíveis no ambiente escolar, como o 

telefone celular, e que estes sirvam de suporte para o seu trabalho. Além de: 

 

Integrar e aproximar os conteúdos curriculares à realidade dos alunos; 

Estimular a participação dos alunos nas atividades escolares; 

Criar uma oportunidade para os professores trabalharem com uso da tecnologia; 

Fomentar a conscientização e integração dos alunos à sua realidade local 

(http://www.escolacomcelular.org.br/). 

 

A proposta do Escola Com Celular: 

 

É ultrapassar os muros da escola: utilizar os dados da realidade para estimular a 

aprendizagem de conteúdos e desenvolver habilidades e competências descritas no 

currículo escolar. O projeto pretende estimular a participação e o convívio social na 

escola e na cidade, além de praticar a inclusão digital e suas premissas: mobilidade, 

conectividade e sustentabilidade25. 

 

Sobre a escolha do dispositivo, o ECC destaca a estatística que nove em cada dez 

alunos tem celular. Dessa forma, a disponibilidade e a popularidade dos telefones celulares 

presentes no ambiente escolar, faz com estes dispositivos possam ser aproveitados também 

como suporte para o ensino-aprendizagem. Ainda, segundo o projeto “Os aparelhos que, além 

                                                           
25 Citação retirada do folder de divulgação do projeto. 
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de chamadas e de SMS, possibilitam o acesso à internet, estão cada vez mais acessíveis, tanto 

para adultos quanto para crianças e adolescentes”, “por meio do telefone celular, os alunos 

aprendem de maneira diferenciada: rápida, interativa e estimulantes, fora da sala da aula”26.  

Além da popularidade e dos atributos funcionais, outro fator determinante é a adesão a 

este aparato: 

  

O Escola com Celular é um projeto inovador que parte da constatação de que o 

telefone móvel é muito mais do que um aparelho de comunicação para os 

adolescentes e jovens. Ele é um objeto de desejo por meio do qual os jovens se 

sentem aceitos, integrados e socializados27. 

 

Segundo Scavazza et al. (s.d) a proposta é trabalhar o que tem que ser trabalhado, mas 

de uma forma diferente, onde todas as atividades devem envolver o uso de algum recurso 

tecnológico. Assim, o ECC propõe utilizar o celular como suporte para trabalhar conteúdos 

curriculares, efetivar novas conexões sociais e difundir a educação ambiental, sendo este 

último ponto um dos temas que abarcam as atividades realizadas durante o projeto.  

Para o ECC, é necessário além de inserir o uso de novas tecnologias para o ensino-

aprendizagem, também discutir temas socialmente relevantes, como os que envolvem a 

questão ambiental, sempre articulado ao currículo e à realidade do aluno e da região/cidade. 

Dessa forma, o projeto articula as atividades sob o eixo norteador “sustentabilidade”, pois 

acredita que a compreensão ampliada deste tema inclui contribuições para melhorar o 

ambiente humano, fomentar a solidariedade, o respeito ao próximo, aos direitos e à ética, à 

preservação ambiental e o desenvolvimento econômico e social, aspectos que julga 

importante discutir. 

A partir do eixo norteador o Escola com Celular articulou sua metodologia com base 

em três princípios que abarcam o eixo sustentabilidade, são os 3Rs (Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar). Nessa metodologia, o celular é utilizado como instrumento de apoio para as 

atividades e serve como suporte para o acesso à informação, registro, comunicação e 

discussão das descobertas e dos aprendizados dos alunos. O resultado das observações é 

transformado em conteúdos públicos disponibilizados em uma rede social desenvolvida 

exclusivamente para o projeto:  

 

Aprender a aprender, agora com o apoio do celular, registrar o que se observa, 

sistematizar observações, socializar informações, refletir sobre os dados coletados 

                                                           
26 Citação retirada do folder de divulgação do projeto. 
27 Citação retirada do folder de divulgação do projeto. 
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e constituir redes de aprendizagem: essas parecem ser aprendizagens que podem 

ser apoiadas pelo uso do celular – sempre à mão dos alunos. Além disso, o que é 

fundamental nessas estratégias certamente pode ser transposto para outros 

dispositivos, mídias e temáticas (Curso Escola com Celular – O Uso de 

Dispositivos Móveis, 2014).  

  

 Sobre o eixo norteador e a metodologia ECC, Scavazza et al. (s.d, p.2) coloca que 

“Por meio da coleta e compartilhamento de dados e informações, propomos o mapeamento de 

ações de promoção de sustentabilidade na escola, no bairro e na cidade”. 

A proposta dos 3Rs, também é flexível, como argumenta Carla Minozzo, Gerente de 

Projetos da Gestão de Tecnologias em Educação da Fundação Vanzolini. Não se trata de um 

projeto pronto, um produto de prateleira que não pode ser alterado. A proposta consiste em 

discutir aspectos importantes para cada localidade, como foi o caso do ECC em 

Caraguatatuba-SP.  No momento de discutir a implementação com a prefeitura, a cidade 

enfrentava sérios problemas com uma epidemia de Dengue, assim, foi levantada a 

possibilidade de trabalhar esse tema dentro do eixo temático.  

Ainda a respeito da flexibilidade do projeto e da necessidade em estar preparado para 

mudanças e adequações em virtude dos aparatos tecnológicos, para Minozzo: 

 

“Entendemos que o ECC é o que ele é hoje. Você tá falando de educação com 

recursos tecnológicos e os recursos tecnológicos eles vêm se desenvolvendo numa 

velocidade galopante, mil coisas, aplicativos até a familiaridade dessas coisas, 

então se antes todos os alunos tinham celular, se for ver a quantidade de alunos que 

tem celular com acesso a internet e o que era em 2011, muda muito. Se olhar os 

recursos que tinham nesse dispositivo que todos tem. Não é só o acesso ao 

dispositivo”. 

 

O Escola Com Celular acredita que dispositivos móveis são recursos eficientes e 

práticos para estimular a discussão entre estudantes, professores e comunidade, conforme 

razões mencionadas anteriormente. A cidade, o bairro, a comunidade passam a fazer parte do 

ambiente escolar através dos dispositivos móveis, sendo estes, e não mais somente a escola, 

espaços de estudo e intervenção. Dessa forma, o projeto trabalha um assunto que aponta como 

um dos temas transversais mais recorrentes nos parâmetros curriculares, que é a 

sustentabilidade. Sobre o tema, ele não é fechado, imposto, mas sim aberto para discussão de 

acordo com a necessidade de cada cidade. 

A escolha do eixo norteador se deve, além da sua importância na atualidade, mas 

também pela abrangência. Para o ECC, a sustentabilidade é a relação de tudo que está no 

planeta. A proposta é trazer esse tema para ser discutido, sendo que a profundidade e a forma 
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como vai ser feito está a cargo do professor. Minozzo coloca que, por exemplo, na disciplina 

de matemática, o professor pode trabalhar com indicadores sociais e econômicos, nas 

disciplinas de história e geografia, o tema pode ser alvo de uma discussão, portanto, não se 

trata de um projeto fechado. 

Em suma, o Escola Com Celular tem como meta aliar o uso das TIC com discussões 

que consideram pertinentes, alinhada ao currículo formal, tendo como desafio: 

 

Sistematizar e aperfeiçoar as possibilidades de uso dos dispositivos móveis não 

como um fim em si mesmo, mas como uma estratégia para aproximar a escola do 

que é familiar às crianças e aos adolescentes e ampliar, assim, as suas 

possibilidades de aprendizagem (Curso Escola com Celular – O Uso de 

Dispositivos Móveis, 2014). 

 

A implementação envolve algumas atividades, como a realização de uma pesquisa 

com alunos e professores sobre os hábitos de uso de tecnologias e a capacitação docente. Na 

pesquisa realizada com os alunos, faz parte do questionário perguntas sobre: ter um celular, 

sistema operacional, tipo de conexão, frequência com que acessa a internet na escola e no 

celular, função mais utilizada, aplicativos preferidos, uso de SMS, recurso mais utilizado para 

a comunicação. Com os professores, foram realizadas perguntas como: quantidade de 

celulares, modelo de aparelho, recursos disponíveis, acesso aos dispositivos, dispositivo e 

frequência de acesso à internet, modalidades de uso do celular. Ambos os questionários foram 

fechados com perguntas cujas respostas foram definidas em meio a alternativas previamente 

postas. 

Os professores são capacitados através de um curso na modalidade à distância por 

meio do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), com o objetivo de apresentar o projeto e 

também com sugestões de atividades para desenvolver com os alunos. Além disso, o curso é 

uma maneira de estimular, trabalhar, incentivar e encorajar os professores para que eles se 

apropriem dos celulares e smartphones para o ensino-aprendizagem mesmo após o término do 

projeto, que tem a duração de um ano. De acordo com Minozzo “o projeto acaba em termos 

práticos, mas a ideia é que continue que seja um legado para escola”. Além do curso para os 

professores das escolas participantes, o ECC também disponibiliza outro curso, “O uso de 

dispositivos móveis na educação”, também à distância, por meio do AVA que pode ser feito 

por professores de todo o país. 

Para sua execução, o projeto envolve vários grupos, são eles: Secretaria de Educação, 

Escola/Equipe, Professor, Aluno, Família e Comunidade. Dentro do percurso metodológico, 

além das atividades de pesquisa e capacitação docente, o projeto prevê o envolvimento de três 
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esferas ou fases: escola, família e comunidade. Na escola, as atividades sugerem estratégias 

para apresentar o projeto aos alunos e, também, para que eles investiguem questões ligadas ao 

eixo norteador, tais como: condições de consumo de água e energia pela comunidade escolar, 

a produção, o armazenamento e a destinação dos resíduos da escola. A segunda esfera/fase é 

destinada a família, onde os alunos são convidados a investigar em suas casas os mesmos 

aspectos observados na escola, visando identificar valores, hábitos e procedimentos que 

possam contribuir para a adoção de princípios sustentáveis no cotidiano doméstico. Por 

último, a comunidade, que pode abarcar o bairro, ou até mesmo a cidade. Nesta terceira fase, 

os alunos podem fazer o diagnóstico do entorno e pensar em propostas para socializar as 

informações com a comunidade. É neste momento também que as atividades preveem o 

georreferenciamento de locais da cidade que tenham relação com os temas pesquisados 

durante o projeto.  

A respeito do emprego das TIC no ECC, o celular é utilizado para a comunicação, 

através de SMS com enquetes, tarefas, “pílulas de informação” e feedbacks das atividades e 

para o registro, por meio de vídeos e fotos, a rede social é o ambiente para a troca de 

informações e trabalho cooperativo e o mapa georreferenciável é o produto oferecido à 

comunidade.  

Ainda acerca dos recursos mobilizados para a realização das atividades, além do 

AVA, uma plataforma web com mapa georreferenciável e ambientes gerenciais (AVGs) que 

servem para apoiar as atividades de pesquisa on-line sobre o perfil tecnológico de alunos e 

professores; aulas em vídeo; plataforma web de rede social e mapa georreferenciável 

integradas; formulário on-line para o cadastramento de alunos; telefones celulares de alunos e 

professores e interface para o disparo de SMS e relatórios de respostas. 

Sobre a rede social do ECC, criada para o projeto nos moldes do Facebook, não é mais 

utilizada. O fato de não usarem mais esse recurso, segundo Minozzo, se deve ao fato de que já 

existem muitas redes sociais, na maioria das vezes também já utilizadas pelos alunos, tendo 

ainda o fato de que a rede ficava ativa apenas durante o projeto “aí eu vou dar uma rede social 

e depois vou tirar? Não tem muita lógica” e “não era a rede legal, sabe?”. Dessa maneira, 

optou-se por usarem as redes que já existem.  

Através das realizações anteriores, o ECC destaca os seguintes aspectos como 

relevantes para a realização: o projeto deve ser incorporado ao planejamento escolar; a 

participação dos gestores das escolas e da Secretaria de Educação é fundamental para a 

implementação e validação do uso do celular e para estimular a adesão dos professores; a 

necessidade em dedicar um tempo para o trabalho coletivo entre os professores atuantes no 
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projeto para a troca de informações e experiências e a percepção da importância do feedback 

personalizado da comunicação em determinadas atividades com os alunos.  

Dentre os resultados esperados com o ECC, o principal é favorecer o aprendizado dos 

conteúdos curriculares por meio do uso de celulares. Transformar os celulares e demais 

recursos tecnológicos em ferramentas de ensino-aprendizagem, não somente no ambiente 

escolar, mas também fora dele, aproveitando as potencialidades desses recursos. Ainda, entre 

o esperado, estão: 

 

Motivação e aprendizado dos alunos; 

Articulação entre professores de diferentes disciplinas; 

Engajamento da família e da comunidade escolar; 

Propostas de melhoria das condições da escola e do seu entorno; 

Conscientização dos alunos de seu papel na preservação do meio ambiente; 

Mudança de atitudes e adoção de novos hábitos de preservação da escola e do 

entorno (http://www.escolacomcelular.org.br/). 

 

3.2 ECC em prática: implementação e desenvolvimento 

 

O ECC tem a duração de aproximadamente um ano e de acordo com o projeto, o 

primeiro passo é a formalização de um convênio entre Secretaria da Educação e a Fundação 

Vanzolini. A respeito do processo de implementação, Minozzo destaca:  

 

“A proposta é que eles se apropriem da tecnologia, que a escola se aproprie, não é 

só com a Vanzolini que consegue. Trabalhar com projeto interdisciplinar é difícil, 

já é um primeiro desafio, trabalhar interdisciplinarmente. Por isso que a gestão 

escolar precisa estar envolvida, a secretaria precisa achar que aquilo é interessante, 

todas as instâncias precisam dar apoio”. 

 

A partir da parceria estabelecida entre as partes são apresentados diferentes formatos 

às disciplinas participantes, assim como em relação à obrigatoriedade ou não da participação 

de professores de acordo com a disciplina selecionada. Sobre as disciplinas não há nenhum 

tipo de restrição. 

Logo após esse processo, é feita a análise do currículo da rede de ensino ou escola e a 

pesquisa com professores e alunos sobre os hábitos de uso de tecnologias. O segundo passo é 

a preparação e acompanhamento dos professores através do curso on-line. O terceiro passo 

consiste em colocar o ECC em prática, através da utilização do celular pelos alunos como 

suporte para comunicação, registro e discussão de suas descobertas e aprendizados. Por 

último, os aprendizados são transformados em conteúdos que são compartilhados através de 
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um mapa colaborativo que divulga informações de utilidade pública sobre o tema abordado 

para cidade.  

A escolha dos anos que irão participar do projeto depende do acordo que é 

estabelecido com a Secretaria da Educação. Nas edições anteriores o projeto foi aplicado com 

alunos do Ensino Fundamental, direcionado aos Anos Finais que compreende do 6º ao 9º ano. 

Esse direcionamento se deve ao fato de que, para o ECC, esse público tem mais familiaridade 

com o uso de tecnologias. 

O projeto tem como recurso base o SMS, conhecido como mensagem de texto ou 

torpedo. O SMS é um dos primeiros e mais antigos recursos presentes nos celulares. No ECC 

o SMS é usado para o envio de mensagens com informações e perguntas para professores e 

alunos. Uma central recebe todas as respostas que são computadas para que se aproveitem os 

dados gerados a partir desse recurso nas aulas. Essa tarefa não implica em nenhum custo a 

alunos e professores. No caso do SMS contendo perguntas, as opções de respostas são SIM ou 

NÃO. 

 

 

Figura 43 - Modelo de SMS com conteúdo informativo. 

 

Fonte: http://ava.escolacomcelular.org.br/mod/resource/view.php?id=279 
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Figura 44 - Modelo de SMS com perguntas. 

 
 

Fonte: http://ava.escolacomcelular.org.br/mod/resource/view.php?id=279 

 

 

3.3 Pesquisa: Hábitos de uso de tecnologias 

 

 O ECC realiza uma pesquisa com os alunos dos anos que irão participar do projeto 

para investigar os hábitos de uso de tecnologias. Com um questionário breve e fechado, é 

possível entender as condições que terão para trabalhar. O questionário incluiu ou modificou 

perguntas em alguns momentos. 

 Tendo em vista a metodologia do projeto, que consiste em utilizar tecnologias já 

disponíveis a alunos e professores, como o telefone celular, tecnologia base da proposta ECC, 

é imprescindível saber quantos alunos possuem este dispositivo. Dos três municípios 

atendidos, em São Vicente 11% não possuía celular, em Caraguatatuba 3% e em Águas de 

São Pedro 15%.   

 Propostas como ECC, que consistem em utilizar dispositivos já disponíveis, 

enquadram-se no modelo BYOD, "Bring Your Own Device" em português “Traga seu próprio 

dispositivo”. A versão mundial do estudo Horizon Report, de 2013, destaca o modelo de 
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adoção BYOD, que também apareceu em um dos estudos da UNESCO sobre Aprendizagem 

Móvel (QUESTÕES CHAVE, 2013).  

 Os tablets, que também são propostos como ferramentas para o ensino-aprendizagem, 

estavam presentes entre os alunos participantes do projeto. Em Águas de São Pedro, 45% dos 

alunos possuem tablet e em Caraguatatuba 19%. Em São Vicente esta pergunta não foi feita.   

 Sobre o sistema operacional dos celulares, em Águas de São Pedro os aparelhos em 

grande maioria, 71%, são Android. Um fato curioso em Caraguatatuba, 58% afirmou não 

saber qual sistema operacional está presente no aparelho. 

 Também foi perguntado aos alunos a respeito da conexão 3G. Em São Vicente 95% 

não possuem conexão 3G, um cenário bem diferente em Águas de São Pedro, onde 73% tem 

3G. Ainda sobre conexão, agora Wi-Fi, em São Vicente 97% não possuem conexão Wi-Fi, em 

Caraguatatuba este aspecto foi mais equilibrado, sendo 44% sim, 38% não e 18% afirmaram 

não saber. Já em Águas de São Pedro, 90% possuem Wi-Fi no celular.   

 A respeito do acesso a Internet, o projeto quis saber sobre a frequência dessa atividade 

na escola e pelo celular. Na escola, em Águas de São Pedro 71% não acessa a Internet nesse 

ambiente, em Caraguatatuba apenas 12% costumam acessar a Internet na escola. Pelo celular, 

em Caraguatatuba, 43% acessam na maioria das vezes por esse dispositivo, em Águas de São 

Pedro 76% dos alunos acessam a Internet diariamente pelo celular. 

 A pesquisa buscou saber também, além da frequência, para que os alunos usam a 

Internet pelo celular. Tanto em Caraguatatuba, quanto em Águas de São Pedro, predominou o 

uso para acesso as Redes Sociais. Em Caraguatatuba, 69% afirmou também usar esse recurso 

para fazer trabalhos escolares. 

Em Águas de São Pedro, entre os aplicativos preferidos, está o software utilizado para 

troca de mensagens de texto instantaneamente, o Whatsapp, seguido do Facebook. Entre os 

itens do celular apontados como mais utilizados pelos alunos para a comunicação, estão as 

Redes Sociais e Fazer ligações. 

Por fim, foi perguntado sobre um dos recursos utilizados nas atividades do projeto, o 

SMS, conhecido também como torpedo, um dos recursos mais antigos presentes nos 

celulares.  Na pergunta “Você utiliza SMS?” em São Vicente, 72% afirmaram que sim e em 

Caraguatatuba 65%. Em Águas de São Pedro a pergunta foi feita de forma diferente, no 

questionamento “Item mais usado no celular para comunicação” o SMS foi apontado por 

apenas 7% dos alunos que participaram da pesquisa. 
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3.4 Preparação: Cursos para professores 

 

O projeto Escola com Celular oferta dois cursos em ambiente AVA, o curso de 

formação para professores das escolas que irão participar do projeto e outro para professores 

de todo país, o Escola com Celular – O Uso de Dispositivos Móveis.  

A formação docente faz parte da implementação do ECC e visa preparar o professor 

para apoiar o aluno na aplicação do projeto, tanto no campo tecnológico quanto pedagógico, 

parte do currículo escolar vigente, organizado através de projetos interdisciplinares que têm o 

ambiente escolar, doméstico e cidade como espaço de estudo e intervenção e, por fim, 

fomenta o uso de tecnologias disponíveis, como os celulares dos alunos. 

O curso traz sugestões de atividades, mas a ideia é que o professor crie e análise a 

pertinência da atividade. Porém, caso queira fazer exatamente o que está proposto, é válido 

também. 

Já o curso Escola com Celular – O Uso de Dispositivos Móveis é aberto a qualquer 

professor interessado em saber como se apropriar dos dispositivos móveis para o ensino-

aprendizagem. Realizado em parceria com as Edições SM28, o curso já teve duas edições na 

modalidade à distância (AVA) disponível a professores de todo o Brasil. O tema é “o uso de 

dispositivos móveis na educação” e são apresentadas e discutidas experiências e 

aprendizagens das edições anteriores do projeto Escola Com Celular. 

 

Figura 45 - Mapa com indicação dos estados e professores que participaram do curso. 

 
 

Fonte: http://www.escolacomcelular.org.br/ 

                                                           
28 Presente no Brasil desde 2004, Edições SM é uma das empresas do Grupo SM e atua na publicação de livros 

didáticos, paradidáticos, consulta, ensino de línguas, entre outros. 



139 

 

Das duas edições realizadas, participaram professores de escolas públicas e privadas 

de praticamente todos os estados brasileiros, com exceção de Amapá e Acre. O curso é 

gratuito e tem carga horária de 40h. Através do curso, os professores puderam conhecer 

experiências de possibilidade de uso dos dispositivos móveis, bem como oportunidades 

distintas de estratégias para a apropriação dessas ferramentas. Ao final, como avaliação, os 

professores devem entregar um plano de trabalho com uma proposta de uso de dispositivos 

móveis. Nas edições anteriores, os planos propuseram, a partir do uso desses aparatos, a 

realização de documentário, curta-metragem, suporte para aula de campo com uso da câmera 

para fotografia e pesquisa. 

Para entender o perfil do público foi realizada uma pesquisa para identificar hábitos de 

uso de tecnologias. Nas duas edições, 100% do público têm telefone celular, 99% computador 

pessoal e 54% e 52% possuem tablet. 65% teve entre 2 e 5 aparelhos celulares até o momento 

e mais de 60% tem smartphone. Mais de 60% afirmaram ter acesso ao computador na sala de 

professores. A respeito do dispositivo mais utilizado para acessar a Internet, o computador é o 

mais utilizado para esta atividade, seguido do celular. Entretanto, mais de 50% afirmaram que 

acessam diariamente a Internet pelo celular. Por fim, entre os as modalidade de uso do celular, 

o SMS, aparece como a mais utilizada pelo público atendido pelo curso, seguida de e-mail e 

acesso as redes sociais.  

Segundo o ECC, o curso tem como objetivo despertar o interesse e chamar a atenção 

de professores para recursos tecnológicos já disponíveis para a realização das atividades, a 

exemplo de celulares e smartphones, de maneira a “fomentar o protagonismo docente para a 

implementação de projetos com o uso das tecnologias que têm disponíveis para viabilizar as 

aprendizagens esperadas em cada rede de ensino” 29. Segundo Minozzo, o recurso tecnológico 

vem para ajudar: “Porque quando que todo mundo filmaria, a gente vive tirando foto, tira uma 

foto, vê aqui se deu certo, deu errado. Vamos trazer isso pra comunidade, olha quanto lixo 

produzido. Vamos mostrar isso de volta, vídeo? Como? Sessão de cinema?” indaga a gestora. 

O curso mantém como eixo norteador a sustentabilidade, assim, os participantes são 

convidados a refletirem sobre: possibilidades de enfrentamento dos problemas que 

comprometem a sustentabilidade; a adesão de professores, alunos e familiares às mudanças 

necessárias rumo à promoção de atitudes e ações em prol da sustentabilidade; o uso de 

celulares e demais tecnologias como suportes para estimular a discussão entre estudantes, 

                                                           
29 http://www.escolacomcelular.org.br/ 
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professores e comunidade sobre temas relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade no 

contexto em que a escola está inserida. 

De acordo com as orientações, o trabalho final do curso deve apresentar uma proposta 

que trabalhe o tema sustentabilidade e preveja o uso pedagógico do celular. No 

desenvolvimento da proposta, os professores devem levar em consideração: a região do país, 

do estado, da cidade e mesmo do bairro em que a escola está situada; o diagnóstico da 

situação da sua escola e do entorno com relação à sustentabilidade; o Projeto Político 

Pedagógico da escola; o diagnóstico dos recursos e da infraestrutura disponíveis na escola; o 

currículo de sua disciplina em articulação com as demais disciplinas que trabalhem temáticas 

relacionadas à sustentabilidade e o perfil de alunos e o provável interesse que possam 

manifestar sobre o tema.  

Na versão do curso aberta a todo o país, Minozzo aponta que é possível perceber que a 

falta de apoio da gestão escolar torna a tarefa de propor projetos que implicam no uso de TIC 

muito difícil. No curso é possível perceber que muitos professores estão sozinhos, que a 

escola pede pra não fazer. Sobre a relação professores e novas tecnologias, Minozzo relata 

que nesta versão é mais comum aparecer logo no início à discussão “Por que o celular?”. Já 

na versão aplicada aos professores das escolas que vão receber o ECC, isso não acontece, a 

perspectiva é outra, porque assume que essa discussão já foi feita, nesse momento a escola já 

aceitou participar e os questionamentos são outros. Apesar disso, ainda há alguma resistência, 

mas para Minozzo já não se trata mais da maioria, pois a perspectiva do professor vem 

mudando. 

A equipe ECC caracteriza o curso como inovador e desafiador, pois estimula 

professores a instigarem os alunos a produzirem registros das atividades curriculares de forma 

diferente, criativa, como fotos, vídeos, um trabalho que extrapola os muros da escola. De 

acordo com Minozzo, tem uma lista de espera para o próximo curso. 

 

3.5 Desenvolvimento: ECC com os alunos 

 

O ECC acontece desde 2011, tendo sido realizado em três cidades do estado de São 

Paulo. A primeira a receber o projeto foi São Vicente, litoral sul de São Paulo, em 2011. Em 

2013, o projeto foi realizado em Caraguatatuba, no litoral norte. Em 2014 e 2015, o ECC foi 

executado em Águas de São Pedro. Em suma, espera-se: 
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Utilizando o celular como suporte para o registro, a comunicação e a discussão das 

suas descobertas e de seus aprendizados, os alunos exploram a escola, suas casas e 

a vizinhança. Os aprendizados são transformados em conteúdos disponibilizados 

em uma rede social segura e exclusiva do projeto. Como resultado, espera-se a 

construção de um mapa colaborativo que possa divulgar informações de utilidade 

pública sobre o município30. 

 

Em 2011, São Vicente recebeu o projeto que foi desenvolvido em 15 escolas, com 

alunos e professores do 9° ano do Ensino Fundamental. As disciplinas envolvidas foram 

Ciências, Geografia, Língua Portuguesa e Matemática e os temas trabalhados foram resíduos 

e consumo. Para a preparação, os professores participaram do curso de formação onde tiveram 

a oportunidade de assistir a web aulas, fazer leituras, responder a enquetes e participar de 

discussões e trocas de ideias em fóruns sobre o eixo temático “sustentabilidade”, 

especialmente sobre questões relacionadas ao descarte de resíduos e ao consumo consciente. 

As atividades de sensibilização foram feitas com os alunos via telefonia móvel. Os 

comportamentos de consumo foram pesquisados e discutidos para que os adolescentes, junto 

com os professores, sugerissem ações de conscientização para a sustentabilidade. A partir das 

informações produzidas foi realizado o tagueamento do mapa georeferenciado, de forma a 

oferecer à comunidade indicações de postos de coleta de resíduos de diferentes naturezas. 

A segunda cidade a receber o ECC foi Caraguatatuba, em 2013. O projeto foi 

realizado em 10 escolas, com alunos e professores do 6° e 7° anos do Ensino Fundamental, 

nas disciplinas de Ciências e Geografia, trabalhando os temas resíduos e consumo, que nesta 

ocasião incluiu também o tema dengue. Diante da proliferação dos casos de dengue na região, 

esta edição trabalhou com a sensibilização de professores e alunos na busca de soluções para a 

melhoria das condições locais. O ECC em Caraguatatuba contou com o apoio da Secretaria da 

Educação para trabalhar junto às escolas municipais os temas citados. O desenvolvimento das 

atividades seguiu o percurso metodológico do projeto: preparação de professores, pesquisa, 

seguido das esferas ou fases – escola, família e comunidade.  

Nas edições de São Vicente e Caraguatatuba, na fase Escola foi proposta uma 

investigação sobre os tipos de resíduos descartados na escola e sua destinação. No caso de 

Caraguatatuba foi incluída a discussão sobre doenças associadas à urbanização, em especial a 

dengue. Depois de realizada a discussão dos resultados obtidos na escola, na fase Família os 

alunos investigam a situação dos resíduos em suas residências, também observaram em casa 

se haviam potenciais criadouros de mosquitos da dengue, se algum parente já havia sido 

                                                           
30 Lembrando que a rede social criada para o projeto não está mais sendo utilizada, conforme explicado 

anteriormente. Citação retirada do folder de divulgação do projeto. 
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infectado e se a residência fora visitada por agentes de saúde. Na fase Comunidade, foi 

proposta a investigação do trajeto entre suas casas e a escola, com o objetivo de identificar 

locais apropriados para o descarte de resíduos ou apontar à comunidade as situações 

impróprias de descarte. A pesquisa relativa à dengue, incluída na realização em 

Caraguatatuba, também envolveu os vizinhos.  

Na edição de Caraguatatuba, para obter informações para as atividades os 

participantes do projeto, responderam à pesquisa “Você é sustentável?”. Esta enquete foi à 

primeira realizada por meio de mensagens de SMS, sem custo para os alunos. A pesquisa foi 

dividida em três temas: comportamentos de eficiência, comportamentos de reflexão e 

comportamentos de solidariedade. Os participantes também responderam a outras perguntas, 

como “Você lê os rótulos dos produtos antes de se decidir pela compra?”. As enquetes são 

realizadas via SMS, com questões no formato fechado, onde o aluno responde SIM ou NÃO. 

A partir disso, os professores trabalharam com o resultado da enquete em sala de aula 

e discutiram com os alunos para que eles pudessem formar opiniões críticas e repensar hábitos 

cotidianos que podem ser mudados para melhor. Ao final do projeto, os professores relataram 

que seus alunos estavam mais atentos com relação à limpeza do ambiente ao seu redor e 

preocupados em esclarecer a comunidade em que vivem sobre a importância da 

sustentabilidade e, em particular, da prevenção aos criadouros de dengue. 

Como forma de avaliar o trabalho desenvolvido nesta segunda edição, ao final das 

atividades do projeto os alunos receberam, por SMS, a pesquisa “Intervenção escolar e 

avaliação do projeto ECC”. Algumas das perguntas realizadas foram: “Você gostou de ter 

participado das atividades realizadas por celular?” e “Você gostou de ter participado da rede 

social do projeto ECC?”. Os alunos deveriam responder: “sim”, “mais ou menos”, “não” ou 

“não participei”. De acordo com a resposta, a equipe do projeto enviou outro SMS para 

manter essa conversa e entender de que parte os alunos tinham gostado mais e saber quais 

aspectos os alunos acreditavam que poderiam ser melhorados. 

Da maioria que afirmou ter gostado de participar do projeto, alguns explicaram que 

gostaram das atividades de investigação, em que tinham de procurar, na escola e ao seu redor, 

os possíveis focos de dengue. Outros falaram que gostaram de participar do projeto porque 

aprenderam mais sobre ecologia. Alguns alunos também responderam que gostariam de ter 

realizado mais atividades fora do ambiente escolar. 

Em 2014 e 2015 o ECC realizou sua terceira edição, em Águas de São Pedro. Nesta 

edição o projeto fez parte de uma proposta da Telefônica Vivo, de transformar este município 

em uma cidade digital. A Telefônica Vivo visa transformar Águas de São Pedro na primeira 
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Cidade Digital do Brasil através da implementação de uma infraestrutura tecnológica em 

quatro frentes de atuação: saúde, segurança, turismo e educação. Na frente educacional, a 

Telefônica Vivo investiu em melhorias relacionadas a equipamentos, disponibilizou cerca de 

400 dispositivos entre netbooks e tablets e serviços tecnológicos, como instalação de rede wi-

fi exclusiva para a escola municipal local. A Telefônica buscou a Fundação Vanzolini para 

uma gestão conjunta na frente educacional do projeto, a solução tecnológica encontrada foi 

aplicar o Escola Com Celular. Com a diversificação dos dispositivos, tablets e netbooks, o 

ECC foi adaptado para esta nova realidade. 

Diferentemente das outras edições, em Águas de São Pedro, o ECC está presente em 

apenas uma escola, a única da cidade, onde trabalhou com todo o Ensino Fundamental no 

segundo semestre de 2014 e no primeiro semestre de 2015. O projeto atendeu 435 alunos e 41 

professores deste estabelecimento. Para esta edição, a proposta é que a escola incorpore as 

novas TIC disponibilizadas pelo projeto Cidade Digital, como também os celulares de 

professores e alunos, às estratégias pedagógicas da escola na discussão sobre os temas 

resíduos, consumo e multiletramentos. O projeto mantém sua proposta de trabalho em três 

fases – escola, família e comunidade, assim como o eixo temático norteador, sustentabilidade. 

 Sobre a nova realidade imposta na edição do ECC em Águas de São Pedro, Minozzo 

argumenta que foi possível, nessa ocasião, pensar de outra forma, pois havia outro cenário, 

como por exemplo, a disponibilidade de conexão com alcance e velocidade satisfatória. A 

partir disso, o projeto propôs atividades como trabalhos de campo, em que os alunos saiam 

com dispositivos móveis e façam trabalhos de investigação, o que seria muito difícil de 

propor em outra situação, em uma escola pública em outra cidade, que não dispõe de uma 

infraestrutura como essa, por exemplo. Minozzo ressaltou também que a escola precisou 

passar por uma reforma para se adequar, pois com a diversificação dos dispositivos, foi 

necessário criar um novo ambiente que atenda as novas demandas. 

 Indagada sobre a continuidade do projeto nas cidades em que já foi executado, Carla 

Minozzo afirmou que são muitas escolas e vários professores e não há um monitoramento 

para saber se o professor ou escola aplicou a proposta ECC novamente. Dessa maneira, a 

instituição não tem conhecimento da continuação do projeto, seja ele de forma oficial ou não. 

Outro fator é a ausência de uma investigação para verificar os resultados pós-execução. De 

acordo com Minozzo, a Vanzolini entende que é importante fazer uma avaliação qualitativa, 

mas não há nada planejado nesse sentido ainda. Até o momento, o projeto não está negociação 

com nenhuma municipalidade. 
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4. ASPECTOS E DIMENSÕES A SEREM AVALIADOS NO USO DE 

CELULARES E SMARTPHONES PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Esta seção do capítulo volta-se para a avaliação do corpus, destacando aspectos que 

cercam o tema e os projetos que serviram de referência, relacionando-os com conceituações 

teóricas. Optou-se por organizar a discussão em aspectos, que podem desdobrar-se em 

dimensões. 

 

 

 

Os aspectos destacados constituem uma perspectiva que permitiu tecer apontamentos e 

o esboço de um modelo de avaliação para projetos e iniciativas que propõem o uso de 

celulares e smartphones para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.1 Dispositivo 

 

 A difusão dos dispositivos móveis tem provocado impactos em vários âmbitos da 

sociedade. Nesse sentido, o processo de ensino-aprendizagem também vem sendo impactado 
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com a disseminação desses aparatos, a partir de novas possibilidades tanto para ensinar 

quanto para aprender. Entretanto, é preciso estar atento ao fato de que toda nova mídia é 

investida de potencialidade educativa (SANTAELLA, 2010). Os projetos Palma e Escola 

Com Celular são exemplos do que pode ser feito no âmbito do uso de dispositivos móveis 

para o ensino-aprendizagem.   

 Contudo, o diferencial destes dispositivos não está apenas no fator móvel. Segundo 

Santaella (2007) o sucesso da portabilidade e mobilidade não é privilégio do telefone celular, 

se lembrarmos do walkman, por exemplo, equipamento portátil que, embora tenha 

transformado a maneira de ouvir música gravada, não apresentava aspectos de convergência 

contidos nos dispositivos atuais. 

O dispositivo nos projetos estudados justificam as propostas apresentadas, em uma 

delas aparece no nome do projeto, Escola Com Celular. É através do dispositivo, que os 

conteúdos são transmitidos e suportados. Contudo, o dispositivo não deve ser superior ao 

conteúdo. McLuhan coloca que os meios impõem um “transe narcísico” e que por isso é 

preciso ficar a margem do processo “pois os meios tem o poder de impor seus pressupostos e 

a sua própria adoção aos incautos” (1964, p.30). Nesse sentido, na célebre frase “O meio é a 

mensagem”, McLuhan, de acordo com Muniz Sodré (2012), indica que em alguns casos, a 

forma tecnológica equivale ao conteúdo. Fedoce e Squirra ilustram essa perspectiva dentro do 

contexto: 

 

Além de disponibilizar um computador por aluno, como é o caso do PROUCA, 

iniciativa do Governo Federal, é essencial capacitar professores e alunos para o uso 

destas tecnologias, seja quanto à operacionalização de um software específico às 

possibilidades de pesquisa, aos potenciais para desenvolvimento de diferenciados 

formatos de objetos de aprendizagem, entre outros. Assim, para que a inclusão 

digital e, consequentemente, social, aconteça faz-se necessário focar nas formas de 

produção e disponibilização do conteúdo e na criação de novas experiências 

educacionais, em detrimento do meio em si. (2011, p. 277). 

 

Todavia, foi possível perceber a importância da escolha do dispositivo pelos projetos, 

e que as dimensões que eles apresentam, sustentam as propostas em diversos níveis.  Essas 

dimensões juntas permitem visualizar a apropriação destes aparatos no contexto do ensino-

aprendizagem:  
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A opção pelos dispositivos móveis, em especial celulares e smartphones, vem sendo 

justificada, primeiramente pela disseminação e disponibilidade desses aparatos no cotidiano, e 

em segundo, pelos recursos que oferecem e que representam possibilidades a serem 

exploradas para o ensino-aprendizagem. A disseminação se deve ao grande número desses 

aparatos na sociedade, como o celular considerado uma das tecnologias mais rapidamente 

difundidas na história (CASTELLS, 2008).  Assim como justifica o idealizador do Palma, 

José Luís Poli, que argumenta com base no crescimento e popularização do telefone celular 

no país a escolha por esse dispositivo. 

Os dispositivos digitais móveis reúnem requisitos que os fazem sobressair entre as 

demais TIC, como aponta Fedoce e Squirra:  

 

Em relação à produção de novas experiências, destacam-se, entre outras, as mídias 

móveis, como notebooks, celulares, tocadores de MP3/MP4, iPads, iPods, 

palmtops e e-book readers, como o Kindle, que permitem maior flexibilidade no 

processo de comunicação devido às características de mobilidade, interatividade e 
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portabilidade. Atrativos estes, sedimentados por enorme “amigabilidade” de uso. 

Desse modo, as tecnologias móveis permitem novas formas de interação com 

conteúdos, pessoas e ambientes, seja a partir da conexão móvel, de aplicativos de 

realidade aumentada, sistema GPS, entre outros (2011, p.268). 

 

Posto isso e do conhecimento que o processo educacional sempre buscou inserir 

aparatos de comunicação em suas práticas (FREIRE E GUIMARÃES, 2011), ainda com as 

possibilidades oferecidas, estes dispositivos tornam-se alvos também da educação, tendo em 

vista ainda: 

 

Um tal crescimento é também explicável pelo fato de que a multifuncionalidade 

dessa caixinha cresce à medida mesma que sua leveza aumenta e seu tamanho 

diminui: ela não é apenas um telefone portátil, mas também acumula as funções de 

fotografar, de escrever e receber mensagens escritas, música, vídeo, internet banda 

larga, além de outras funções que não param de aparecer como aquelas 

introduzidas pelos sistemas de posicionamento que nos permitem saber onde estão 

nossos amigos e os lugares a que queremos chegar (SANTAELLA, 2007, p.233). 

 

 

Fedoce e Squirra (2011) colocam que as mídias móveis têm características bastante 

particulares, o que implica em desenvolvimento de conteúdos que levem em conta seus 

potenciais técnicos e comunicacionais. A partir disso, surgem várias possibilidades para o 

ensino-aprendizagem como jogos educativos, aplicativos, questionários eletrônicos, registro 

audiovisual de acontecimentos, atividades e fenômenos, produção colaborativa de conteúdos, 

entre outras.  

Além da dimensão disseminação e multifuncionalidade, os dispositivos móveis, de 

acordo com Fedoce e Squirra (2011) destacam-se entre as mídias interativas, pois contam 

também com recursos de mobilidade e portabilidade: 

 

Aparelhos de telefonia celular tornam-se câmeras, computadores e transmitem 

programas da Televisão, além de exercerem outras funções, incluindo o “ouvir” e o 

“falar”. Interagindo com o computador e o vídeo, eles oferecem novas 

possibilidades de manuseio e de acesso à comunicação, graças à sua forma 

compacta e livre de cabos, que garante mobilidade e flexibilidade ao usuário 

(KRÖNER, 2008, p.31). 

 

A partir desses aparatos, o usuário, neste contexto aluno/estudante/aprendiz, passa a 

ter mecanismos que propiciam o aprendizado literalmente nas mãos, podendo captar e acessar 

conteúdos e informações no ambiente em que esta e a qualquer hora. Na outra ponta do 

processo, professor e escola também são impactados, dispondo de mecanismos que 



148 

 

contribuem, apoiam e ampliam a tarefa de ensinar, para além dos recursos, tempos e espaços 

convencionais.  

Sobre a aprendizagem fora do ambiente escolar, potencializada pelos dispositivos 

portáteis digitais, Sodré (2012) coloca, a partir de preposições de McLuhan sobre o futuro da 

educação, que no passado o conhecimento e a informação eram maiores dentro da sala de aula 

do que fora dela e que hoje ocorre o inverso.  

Nesse sentido, Siqueira (2008) coloca que a comunicação sem fio nos assegura 

mobilidade, liberdade, flexibilidade, vantagens que explicam o sucesso do telefone celular no 

mundo. Nas práticas de Aprendizagem Móvel, sobretudo as que ocorrem fora do ambiente 

escolar ou em condições mais adversas, a portabilidade é um diferencial. Lee, Schneider e 

Schell (2005) apontam que caso o tamanho represente um empecilho na utilização de um 

dispositivo, toda a funcionalidade não será suficiente. Para ser considerado portátil, o 

dispositivo móvel em geral têm de ser transportado facilmente na mão. Sobre a portabilidade 

do celular, promove a sensação de tempo real, de viver o momento ou de presença 

permanente para seus usuários (SAFKO E BRAKE, 2010). 

Não somente disseminados, multifuncionais, móveis e portáteis, como também mais 

acessíveis, nos âmbitos tecnológicos e econômicos. Tecnológicos, pois se tornaram cada vez 

mais “amigáveis” e intuitivos. Econômicos, pois sofreram um barateamento (SANTAELLA, 

2010) e também são relativamente mais baratos que outras tecnologias disponíveis no 

mercado. Custo e complexidade são fatores que podem condicionar a ampla adoção da 

tecnologia em processos de ensino-aprendizagem (LUCKIN et al., 2012). 

Vega (apud SAFKO E BRAKE, 2010, p.274) faz a observação que mesmo em países 

do terceiro mundo, onde muitos não podem ter um computador ou acesso à Internet banda 

larga, normalmente podem pagar por um telefone celular. É por isso que atualmente há mais 

telefones celulares no planeta do que pessoas.  

A disseminação de dispositivos móveis, de maneira especial do celular, se deve 

sobretudo ao custo, pois são mais baratos se comparados a outras tecnologias. Além do fator 

econômico, demanda uma infraestrutura mais modesta que um computador desktop, por 

exemplo, podendo realizar funções e tarefas de maneira semelhante. A última pesquisa TIC 

Domicílios 2014 do Comitê Gestor da Internet no Brasil aponta para presença massiva do 

telefone celular nos domicílios brasileiros, frente a outros dispositivos móveis, como o 

computador portátil e o tablet. Os dados apontam também, para a presença predominante do 

celular, entre os dispositivos móveis, nas classes sociais menos favorecidas: 
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Gráfico 9 - Proporção de domicílios que possuem equipamentos TIC (Dispositivos móveis/Classes). 

 
 

 

Além da dimensão acessibilidade pelo custo, há também o fator acessibilidade pelo 

viés da familiaridade, amigabilidade dessas tecnologias, com destaque para celulares e 

smartphones, manuseados por crianças a idosos. Devido a interfaces amigáveis, de 

analfabetos a crianças, antes mesmo da fase de alfabetização, conseguem interagir com estes 

aparatos (SANTAELLA, 2007), sendo esta uma forte base do projeto Palma. 

Santaella (2007) explica, sobre a apropriação dos meios, que a cada nova mídia, a 

mídia emergente vai se espremendo entre as outras e aos poucos encontrando seu espaço, a 

princípio causam estranhamento, relutância, porém com o celular esse processo foi diferente: 

 

Fugindo à regra, tal processo não sucedeu com os telefones celulares. Eles são tão 

leves, uns verdadeiros mimos, vão para onde vamos, pequenos objetos de 

estimação, nos bolsos, nas bolsas, colam-se ao nosso rosto, e, por meio de 

protocolos simples de uma interface amigável, seus infinitos fios invisíveis nos 

põem potencialmente e contato com pessoas em quaisquer partes do mundo 

(SANTAELLA, 2007, p.232). 
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Essa dimensão atinge o conceito de usabilidade. Palamedi (2013) define usabilidade 

como uma qualidade nos produtos que permite aos usuários manusear aparelhos ou interagir 

com sistemas com facilidade e simplicidade, de forma a atingir seus objetivos e expectativas. 

De acordo com Palamedi, quando as dificuldades de operar um dispositivo ou sistema são 

severas, o uso fica comprometido ou até mesmo impossibilitado. Para ser considerado com 

boa usabilidade, o dispositivo ou sistema deve ser eficaz na comunicação com o usuário. Lee, 

Schneider e Schell (2005) colocam que a usabilidade depende do usuário e do dispositivo. O 

usuário precisa de conhecimento, capacidade e habilidade e o dispositivo/sistema ter ou criar 

recursos capazes de estabelecer uma relação com o usuário. 

No caso dos projetos estudados à usabilidade em relação à interface/sistema, o Palma 

buscou estabelecer diálogo com o público através de um conteúdo composto inicialmente por 

imagens, ícones e sons e posteriormente por texto e o ECC optou pelas mensagens de texto – 

SMS, funcionalidade bem conhecida e presente em qualquer aparelho celular atual. A 

usabilidade em relação ao dispositivo se dá pela presença e uso cotidiano de celulares e 

smartphones na sociedade, portanto habituado a manuseá-los.  

Lições sonorizadas desenvolvidas com o método fônico complementam a 

alfabetização em cinco níveis: alfabeto, sílabas simples, sílabas complexas, vocabulário e 

interpretação de texto. Após o envio das mensagens, o sistema afere o desempenho e com isto 

o professor tem acesso aos dados individualizados da aprendizagem. 

Em virtude dos custos e de características como a multifuncionalidade e 

amigabilidade, celulares e smartphones se apresentam como um caminho viável e mais curto 

para a adoção de novas tecnologias de informação e comunicação pela educação no Brasil e 

no Mundo, como assinalam os estudos publicados pela UNESCO e com base nos projetos 

analisados por esta pesquisa.  

 

4.2 Tecnologia 

 

A tecnologia está presente na vida social desde os primeiros momentos que o homem 

começou a se organizar coletivamente (SQUIRRA, 1999). Desse modo, muito embora a 

sociedade contemporânea venha passando por diversas transformações por meio das 

chamadas TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação, as tecnologias, independente da 

época, podem ser caracterizadas como agentes de transformação, reconfigurando hábitos e 

práticas, não sendo este um atributo apenas das tecnologias digitais. Milton Vargas (1994) 



151 

 

afirma que não há homens sem instrumentos, por mais rudimentares que sejam eles sempre 

estão lá. O homem é responsável por instrumentalizar a natureza (homo faber – usa a 

tecnologia para se servir), quer ter o controle de tudo, por isso constrói ferramentas. 

É importante refletir sobre o conceito de tecnologia. Para Milton Vargas (1994) 

tecnologia é uma atividade de transformação do mundo, que envolve a resolução de 

problemas práticos, fabricação de instrumentos, baseada em conhecimentos científicos e por 

processos cientificamente controlados. Nesse sentido, tecnologia representa muito mais que 

os novos e recentes recursos e dispositivos presentes no mercado e na sociedade, a exemplo 

das novas tecnologias de informação e comunicação. De acordo com Val Dusek (2006) a 

noção de tecnologia remonta as ferramentas dos primeiros humanos. Para o autor uma opção 

para a definição de tecnologia é a sumarizante. Uma definição sumarizante é aquela que tenta 

aguçar as fronteiras de aplicação da palavra, descrevendo o âmbito de aplicação e pontos de 

corte.  

Dusek (2006) apresenta três definições de tecnologia. Como um conjunto de 

instrumentos, composto por ferramentas e máquinas, como um conjunto de regras, que 

envolve padrões de relações de meios e fins ou como um sistema, que alia o instrumental 

disponível e as habilidades e a organização humana necessária para operá-lo e mantê-lo. A 

definição como um sistema tecnológico, implica no envolvimento do homem com a 

tecnologia para ela funcionar.  

No contexto histórico podemos destacar a tecnologia como sinônimo de progresso em 

relação a períodos anteriores. Lima (2007) fala, a partir da posição adotada por Heidegger, 

sobre o enredamento, proposto pelo filósofo, da tecnologia como armação-armadilha. Neste 

caso, a tecnologia se apresenta como algo sem controle, criação e solução de problemas como 

um ciclo interminável, onde é a tecnologia que controla o homem.  

Feenberg (2003) organizou a tecnologia sob dois eixos, como neutra ou carregada de 

valores ou autônoma e humanamente controlada. Nos dois primeiros itens de cada eixo, parte-

se do princípio de que a tecnologia é simplesmente uma concatenação de mecanismos causais, 

independe do indivíduo, que apenas a segue, um instrumento. Logo enquadrar a tecnologia 

como carregada de valor e humanamente controlável é assumir o envolvimento do indivíduo 

nessa relação, com liberdade para definir seu desenvolvimento e utilizá-la de acordo com as 

suas intenções, indo além do seu uso instrumental.  

Os conceitos apresentados trazem definições e perspectivas para o entendimento do 

que é tecnologia e contribuem para a análise desse aspecto no contexto da pesquisa. A 

tecnologia aparece em diversas dimensões dentro do universo pesquisado, uma dessas 
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dimensões diz respeito à capacidade e sensação de promover uma ruptura ao atraso 

(DOWBOR, 2013). Práticas buscam apropriar-se de determinada tecnologia apenas a fim de 

imputar automaticamente senso de modernização, progresso, como sinônimo de inovação. 

Dertouzos (1997) também alerta para esta dimensão do parecer “moderno” por meio da 

tecnologia, como também sendo uma estratégia política. Para Dertouzos, tecnologias devem 

ser vistas como ferramentas de aprimoramento. Para Dowbor:  

 

As tecnologias em si não são ruins. Fazer mais coisas com menos esforço é 

positivo. Mas as tecnologias sem a educação, conhecimentos e sabedoria que 

permitam organizar o seu real aproveitamento, levam-nos apenas a fazer mais 

rápido e em maior escala os mesmos erros (2013, p.04).  

 

 

Além desse senso de progresso que acompanha a tecnologia, outra dimensão a ser 

considerada, e esta é extremamente preocupante para a educação é o marketing. São comuns 

relatos que circulam pelas mídias sobre o maravilhoso potencial das novas tecnologias para 

aprimorar a educação no futuro (DERTOUZOS, 1997). Alencar (2005) alerta para finalidades 

prioritariamente comerciais e lucrativas de muitas empresas que produzem novas tecnologias. 

Esta dimensão, parte da propaganda de processos melhores e com mais qualidade a partir da 

inserção da tecnologia (ALENCAR, 2005). Nesse sentido, é preciso atenção a essa dimensão 

da tecnologia, pois as ferramentas modernas chegam à sociedade envoltas no discurso da 

publicidade, apresentando um mundo mágico e a solução imediata dos problemas. A 

tecnologia não deve e não pode ser vista e usada como um fim em si mesmo. Ainda, sobre 

essa dimensão, Muniz Sodré faz importante colocação “Entretanto, faz algum tempo, 

ingressamos numa era em que os objetos, aceleradamente impelidos pela tecnologia, chegam 

muito mais rápido do que suas causas ou suas justificativas sociais” (2012, p.160). 

Podemos afirmar ainda, que juntamente com essa dimensão de marketing, 

modernização e política, há também atualmente um deslumbramento com tudo que é 

provocado e consequência da tecnologia (AQUINO, 2013).  

De acordo com Dertouzos (1997) nós encontramos maneiras atraentes de usar a 

tecnologia no ensino, entretanto, para o autor, não convém ainda declarar que são ótimas, só 

porque parecem interessantes. Segundo o autor, a tecnologia não tem a capacidade de acelerar 

automaticamente o processo de aprendizado. No entanto, o emprego de tecnologias como 

forma de aprimorar pedagogias tem sido uma constante (AQUINO, 2013) e pode de fato 
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representar benefícios para o processo de ensino-aprendizagem, mesmo que estas tecnologias 

não tenham sido concebidas para tal: 

 

Esse princípio de ampliação de acesso só é possível, no entanto, com o recurso da 

tecnologia. Um recurso externo que não foi desenvolvido, necessariamente, para a 

educação. Ainda assim, mediante apropriação adequada dos recursos que oferece, 

torna-se útil no processo que amplia as condições de mais alunos terem acesso ao 

que está sendo ensinado, de jardinagem a idiomas, de práticas profissionais a 

técnicas de expressão artística, de religião a qualquer outro curso possível 

(AQUINO, 2013, p.20). 

 

Nesse aspecto, Dertouzos coloca “Em certas situações, o aprendizado à distância fará 

muito sentido. Se a alternativa for nenhuma escola, então a escola virtual será a 

melhor”(1997, p.239). Mais que a tecnologia em si, o contexto no qual é inserida é o crucial, 

podendo ser usada para ampliar ambientes de aprendizagem, para transformar o mundo inteiro 

em um lugar de aprendizagem, conectar pessoas e possibilitar o acesso a outros ambientes de 

ensino-aprendizagem (LUCKIN et al. 2012). Sunkel (2011) destaca que a potencialidade das 

TIC não depende das tecnologias mesmas e sim dos modelos no qual estão inseridas. Para 

Coll (2011) não adianta somente a tecnologia, tem que preparar o ambiente que vai recebê-la. 

De acordo com Suaiden e Oliveira (2006) informação e conhecimento se acumulam e 

circulam em aparatos tecnológicos. Dessa maneira, é comum atribuir a necessidade de a 

educação estar atrelada também a esses aparatos, tendo em vista que informação e 

conhecimento fazem parte dos objetivos da educação. Entretanto, é preciso levar em 

consideração todas as dimensões que a tecnologia pode assumir nesse universo. Para os 

autores, o poder de ação da tecnologia parte do homem, é ele quem deve definir e administrar 

o uso, porém, para isso, precisa ser instruído para tal. Ainda, Suaiden e Oliveira (2006) 

colocam que se deve aproveitar o fascínio que a tecnologia exerce nos jovens e usar a favor da 

transformação de leitores críticos e conscientes.  

A partir das colocações, a definição de Dusek (2006) da tecnologia como um sistema, 

parece pertinente. A tecnologia deve ser vista como um componente do processo de ensino-

aprendizagem, assim como o contexto e o fator humano, que juntos movem esse processo. 

Para Aquino (2013) a natureza da tecnologia está na capacidade de transformar 

conhecimento, recursos materiais e meios externos na possibilidade de aumento, 

aprimoramento ou eficiência. De acordo com Arthur (2009, apud Aquino, 2013, p.16) 

“percebe-se que nem toda tecnologia é permanente ou definitiva, como nem toda tecnologia é 

apropriada, como nem toda tecnologia pode substituir meios convencionais anteriores a ela”. 
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Outra dimensão da tecnologia seria a inovação. Léa Fagundes (2011) pontua que 

inserir tecnologia não garante inovação ao processo de ensino-aprendizagem. Fagundes 

coloca que desde as tecnologias analógicas, esses aparatos são usados como inovação com o 

objetivo de melhorar práticas de ensino nas escolas. 

 

 

4.3 Público e Contexto  

 

Sobre esse aspecto, em virtude das altas taxas de penetração do celular, esse aparato 

pode ocupar um lugar especial no campo da educação, no combate ao analfabetismo. 

Iniciativas com o uso do celular nesse universo vêm sendo executadas, a exemplo do Palma, e 

pode transformá-lo em uma ferramenta de auxílio na diminuição do analfabetismo, bem como 

contribuir na melhora de índices educacionais como um todo, atuando na alfabetização e 

letramento. Seja apropriando-se de dispositivos já adquiridos ou ofertando-os a esse público, 

modelo adotado, a princípio, pelo Palma. De qualquer modo, os dados e os projetos estudados 

apontam para o celular como um recurso tecnológico comum em diversas camadas e níveis 

sociais, fator que facilita propostas de apropriação desse dispositivo para outros fins, como 

para o ensino-aprendizagem.  

Dessa maneira, o celular pode ter um papel importante no enfretamento do 

analfabetismo, assim como em locais e para públicos com pouco ou nenhum acesso à 

educação. Para a UNESCO (APRENDIZAJE...2013), as tecnologias móveis podem exercer 

além da função educacional, uma função também social. É consenso que a Aprendizagem 

Móvel pode ajudar pessoas que carecem de oportunidades educativas, ao favorecer camadas 

mais baixas com pouco tempo para se dedicar aos estudos (ACTIVANDO...2012).  

Países do continente africano que enfrentam sérios problemas na educação vêm 

fazendo uso do celular como ferramenta de ensino-aprendizagem, especialmente para a 

alfabetização e letramento, buscando melhorar e mudar a educação através da tecnologia 

móvel (TANJI, 2014). 

Em matéria da revista Info, Tanji (2014) destaca que o celular conquistou um papel 

importante ao se tornar uma ferramenta que leva a educação a locais remotos e com pouca 

infraestrutura, como em alguns países da África. Projetos usam mensagens de voz, SMS e 
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livros digitais como recursos para o ensino e difusão da leitura. Um dos exemplos citados na 

matéria é o MobiLiteracy31, desenvolvido na Uganda, utilizando o SMS.  

No MobiLiteracy através do SMS é enviado um link que habilita uma mensagem de 

voz com um plano de alfabetização para crianças. O plano ensina as letras do alfabeto e a 

formação de palavras, além de reunir histórias curtas. A opção pela mensagem de voz se deve 

a baixa escolaridade das mães, que são as condutoras desse processo de ensino-aprendizagem. 

A proposta consiste em que a criança identifique as letras no teclado do celular. De acordo 

com o projeto, a simplicidade faz parte do potencial da proposta. Além da simplicidade, o 

projeto tem baixo custo de implementação. 

O Palma aponta que uns dos diferenciais é a finalidade, inicial, de atender alunos na 

modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos. Atualmente, o Palma é destinado a 

crianças, jovens e adultos com dificuldades de aprendizagem no que se refere à alfabetização. 

Para isso, desenvolveu um aplicativo, disponível para dispositivos móveis, que combina sons, 

letras e imagens e possui um sistema de gestão e acompanhamento das atividades direcionado 

a professores, pais/responsáveis e demais profissionais. Pais, responsáveis e outros 

profissionais, porque hoje o programa pode ser adquirido não somente por professores e 

escolas, mas por qualquer interessado que busca uma ferramenta de apoio para contribuir no 

processo de ensino-aprendizagem.  

O atendimento específico a alunos da EJA aconteceu na fase de testes do programa, 

justificado pela falta de iniciativas educacionais com o uso de novas tecnologias voltadas a 

este público. De fato não há projetos direcionados a EJA no que se refere ao uso de novas 

tecnologias como apoio ao processo de ensino-aprendizagem no país. No estudo “As 

Perspectivas Tecnológicas para o Ensino Fundamental e Médio Brasileiro de 2012 a 2017” 

produzido pelo NMC Horizon Project, que aborda o contexto brasileiro, a modalidade EJA 

não é relacionada.  

O estudo da UNESCO sobre Aprendizagem Móvel na América Latina traz o Programa 

Nacional de Alfabetização e Educação Básica de Jovens e Adultos por meio de telefones 

celulares, da Colômbia. O projeto visa à entrega de 250.000 mil telefones celulares a jovens e 

adultos para aulas de alfabetização. Segundo a UNESCO, o país tem aproximadamente 15% 

da população analfabeta. De acordo com o projeto, uma iniciativa do Ministério da Educação 

da Colômbia, são seis módulos de conteúdo direcionados a melhorar as habilidades básicas de 

alfabetização dos usuários, onde estes seriam os gestores da sua própria aprendizagem. O 

                                                           
31 http://www.projectliteracy.com/literacy-organisation/mobiliteracy 
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programa se assemelha com o Palma, tanto no público, dispositivo, quanto ao dispensar 

conexão com a Internet para acessar o conteúdo, embora possa ser necessário em alguns 

momentos, como para avaliações ou acesso ao suporte técnico. O programa estava com data 

de implementação a partir de 2012. Não encontramos informações atuais sobre este projeto. 

 O Palma é citado em outro estudo da UNESCO, publicado em língua espanhola, de 

2014, “Aprovechar el potencial de las TIC para la Alfabetización32”. O material descreve 

projetos em diversos países que utilizam TIC para fins de ensino-aprendizagem. Nesse estudo, 

outro projeto colombiano é citado, o “Sistema Interactivo Transformemos Educando33” que 

consiste em distribuir tablets gratuitamente para alunos e professores para apoiar o processo 

de alfabetização de jovens e adultos de comunidades indígenas ou em situação vulnerável do 

estado Guainía, na Colômbia, que não sabem ler e escrever.  

O dispositivo, no caso, o tablet, vem com um software educativo contendo aulas 

interativas. Assim como o Palma, além da alfabetização o programa visa também a inclusão 

digital. De acordo com a Transformemos, fundação responsável pelo projeto, os resultados se 

mostram positivos, com a redução da evasão escolar e a permanência e continuação dos 

estudos.  

Para a UNESCO, as tecnologias móveis podem exercer também uma função social, os 

dispositivos móveis podem ajudar pessoas que carecem de oportunidades educativas, ao 

favorecer camadas mais baixas com pouco tempo para se dedicar aos estudos. Dessa forma, 

representa uma boa estratégia para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, aliado 

ao fato que o celular tem grande adesão nesses locais. Democrático, está inserido em 

comunidades ricas e pobres. No Brasil, na pesquisa TIC Domicílios 2014, o celular é umas 

tecnologias móveis com maior penetração na zona rural, conforme mostra o gráfico abaixo: 

 

 

                                                           
32 “Explorar o potencial das TIC para a Alfabetização”. 
33 “Sistema Interativo Transformemos Alunos”. 
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Gráfico 10 - Proporção de domicílios que possuem equipamentos TIC (total). 

 
 

 

Do outro lado, além da disseminação das tecnologias móveis entre analfabetos e 

pessoas com baixa escolaridade, ou ainda, em locais remotos, inviabilizados geograficamente 

e economicamente, esses aparatos também são comuns e presentes no dia-a-dia de crianças e 

jovens, público-alvo do projeto Escola Com Celular. Santaella (2007) coloca que as 

tecnologias móveis foram incorporadas com boa vontade pelas pessoas em geral, mas 

especialmente pelos jovens. Nesse sentido percebe-se que a adoção de dispositivos 

tecnológicos pela educação, não ocorre apenas pelos recursos e possibilidades, mas também 

reflete uma busca em se aproximar de um público cercado por esses aparatos “A adesão social 

ao mundo digital e o crescimento desenfreado de redes sociais demanda das instituições de 

ensino a aceitação e implementação das TIC nas práticas educacionais, como medida de 

sobrevivência” (FEDOCE E SQUIRRA, 2011, p.271).  
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4.4 Novas Tecnologias e Aprendizagem Móvel 

 

A presença das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) é uma realidade na 

sociedade contemporânea. Disseminadas em diversas camadas, essas tecnologias vem 

moldando e mudando nossos hábitos, costumes e práticas. Com a evolução tecnológica, esses 

aparatos adquirem cada vez mais capacidades e recursos e incorporam sistemas e funções.  

Da grande e desajeitada coleção de caixas dos computadores mainframe34, passando 

pelos computadores pessoais sobre a mesa, chegando à tecnologia móvel, com celulares e 

smartphones (SANTAELLA, 2007) a presença desses aparatos impactam, em diversos níveis 

a sociedade como um todo “Assim, as novas tecnologias digitais encontram-se entre os 

elementos característicos da nova economia, das novas relações interpessoais, culturais, 

internacionais, dos novos sistemas de transporte e, também, dos novos modelos de 

aprendizagem” (FEDOCE, 2010). 

Haja vista esse cenário, ao longo dessa evolução, há sempre uma constante, a 

proposição dessas tecnologias também para fins educacionais. É importante ressaltar, no 

entanto, que bem antes da era digital o uso e apropriação de aparatos de comunicação e 

informação rondavam os processos de ensino-aprendizagem, conforme apontam Freire e 

Guimarães (2011). Não só rondavam como também se mostravam mais atrativos e 

interessantes que a escola, exercendo um fascínio nos estudantes:  

  

Pois eu percebia claramente que as crianças reagiam. Claro que elas ficavam 

fascinadas pela televisão! Nesse caso – e no da televisão em cores mais ainda – são 

estímulos novos à sua visão, aos seus ouvidos, estímulos a que ainda estão abertas, 

por serem crianças (2011, p.35). 
    

Sobre a incorporação de elementos dos meios de comunicação pela educação, Freire e 

Guimarães colocam que: 

 

Ora, em que medida a nova cultura, que tem à sua disposição meios eletrônicos de 

comunicação, não exigiria, por sua vez, um trabalho de “alfabetização” já não mais 

apenas centrado na palavra, na realidade impressa a ser lida e a ser escrita, mas 

numa alfabetização que significasse a assimilação e o domínio progressivo, pelo 

indivíduo, de uma linguagem audiovisual? (2011, p.68). 

 

 

                                                           
34 Mainframe se refere ao gabinete principal que alojava a unidade central de processamento nos primeiros 

computadores. 
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Os meios de comunicação tornam o processo de ensino-aprendizagem mais divertido: 

“não nos será difícil concluir que os objetivos dos meios não param na diversão: o que ocorre 

é que eles tornam mais sutis seus processos educativos pela forma divertida com que os 

dirigem” (FREIRE E GUIMARÃES, 2011, p.210).   

Porém, é preciso destacar, que devido às características das tecnologias digitais, essa 

relação ganha outros contornos, tendo suas possibilidades ampliadas: 

 

Ao mesmo tempo em que se transformou radicalmente o volume de 

conhecimentos, desenvolveram-se novos instrumentos para organizá-los, acessá-

los, transmiti-los: as tecnologias de comunicação e informação. Mudam 

radicalmente as ferramentas que permitem lidar com o conhecimento. Além de 

serem novas, estas ferramentas estão em pleno desenvolvimento e transformação. 

(...) Não basta assimilar informática, internet e outras tecnologias do conhecimento: 

as novas tecnologias trazem transformações nas formas de trabalhar o 

conhecimento, e exigem por sua vez novas formas de organização do tempo, do 

espaço, das relações internas da escola: são as chamadas mudanças organizacionais 

(DOWBOR, 2013, p.49). 

 

Dowbor (2013) coloca que a educação não pode funcionar sem se articular com 

dinâmicas mais amplas que extrapolam a sala de aula. Ainda ressalta a existência de diversas 

formas e canais de organização e transmissão do conhecimento que podem enriquecer o leque 

do universo educacional.  

Muniz Sodré (2012) alerta que a cada inovação tecnológica o mercado atribuí como 

marcador de uma nova era “O contexto tecnofílico dá margem ao aparecimento de mitologias 

maquínicas propagadas pelo mercado e de gurus milenaristas, que apregoam mudanças 

fundamentais na história por efeito das novas tecnologias” (p.31). No tocante à educação, 

Sodré aponta sobre fazer coincidir o avanço das tecnologias da comunicação e da informação 

com a chegada de uma “nova era” educacional. De acordo com essa perspectiva, podemos 

colocar que atualmente para a educação, corresponde a “Era da Aprendizagem Móvel”.  

A apropriação das TIC pode representar benefícios também para o professor. 

Ferramentas digitais podem reduzir a carga de trabalho dos professores ou melhorar sua 

prática (LUCKIN et al.2012). No entanto, esse processo envolve tempo e custos para que os 

professores possam aprender a usar essas ferramentas. Outro aspecto é que esse processo não 

deve implicar ou representar exclusão ou perca de espaço das instituições e do professor. Para 

Michael Dertouzos “A imagem que emerge dessa discussão é a de um Mercado da 

Informação robusto, dedicado a aperfeiçoar a educação por expansão e acréscimo, e não pela 

substituição dos meios mais próximos de ensino e aprendizado” (1997, p.241). 
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Embora o potencial e recursos oferecidos pelas TIC sejam visíveis e indiscutíveis, 

ainda existem dúvidas se de fato a apropriação desses aparatos tem representado impactos na 

educação, pois ainda não apresentaram os resultados esperados (LUCKIN et al.2012). Sunkel 

(2011) aponta que os receios e dificuldades a respeito do uso de TIC na educação se devem a 

dificuldade de importar algo que não foi concebido para o sistema educacional. Para Coll 

(2011) a incorporação das TIC é justificada pelo argumento do seu potencial na melhora do 

ensino-aprendizagem, mas não há apoio empírico suficiente para tal afirmação.   

Sobre os dispositivos móveis, percebe-se que o uso pode ir além do entretenimento 

“As tecnologias móveis têm potencial para complementar as práticas de aprendizagem, em 

convergência com outros métodos e outras mídias, permitindo a ampliação do espaço 

educacional para a sociedade como um todo” (FEDOCE E SQUIRRA, 2011, p.276). 

A portabilidade, aliada a condição convergente do celular, a partir da união de 

sistemas de comunicação, telecomunicação e informática, faz com que esse dispositivo seja 

apropriado também como objeto de aprendizagem (TAROUCO et al., 2004). Telefones 

celulares e smartphones possibilitam, devido a essas características, uma aprendizagem para 

além dos muros e dos horários estabelecidos pelas instituições, a qualquer hora, em qualquer 

lugar. O uso do telefone celular, assim como de outras tecnologias móveis de comunicação e 

informação é chamado de Aprendizagem Móvel. Dentro desse contexto, celulares e 

smartphones tem destaque devido à quantidade no país e no mundo. 

Traxler (2011) diferencia a aprendizagem com TIC das com tecnologias móveis: 

 

As implicações pessoais, culturais e sociais desta mudança residem na diferença 

essencial entre as TIC de mesa e as tecnologias móveis. A interação com as outras 

TIC surge dentro de uma bolha, em momentos e espaços específicos em que o 

aluno está de costas voltadas para o resto do mundo, numa situação significativa e 

possivelmente premeditada. A interação com as tecnologias móveis é diferente e 

faz parte integrante de todos os momentos e espaços das vidas dos alunos (p.39). 

 

Para Tarouco et al. (2004) a Aprendizagem Móvel é uma ampliação da educação a 

distância, uma expansão dessa modalidade de ensino. Sena e Burgos (2010) apontam para a 

invasão das tecnologias móveis no ambiente escolar, o que mostra como esses aparatos são 

populares entre os alunos, uma opção frente a perca da atratividade da escola. Moura (2009) 

aponta o celular como parte integrante da vida moderna em todo o mundo e ainda cita a 

relação aparatos de comunicação e escola. A respeito dessa relação, Moura destaca que 

impasses e desconfianças sempre se fizeram presente, com a TV foi mais difícil, com o 
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computador um pouco menos. Para a autora, com a difusão dos celulares, depois da lousa, o 

celular passa ser a segunda tela no contexto de aprendizagem. 

Winters (2006, apud O’MALLEY et al. 2003) coloca que a Aprendizagem Móvel 

acontece em qualquer lugar quando o aluno não está em um local fixo ou quando o aluno 

aproveita as oportunidades de aprendizagem oferecidas por tecnologias móveis. De acordo 

com Winters (2006) as perspectivas para a Aprendizagem Móvel é a extensão do ensino a  

distância, ampliação da educação formal e ser centrada no aluno e não no dispositivo. Para 

James et al. (2006) entre as razões para usar a Aprendizagem Móvel, está o controle, diversão, 

comunicação, aprendizagem em contexto e aprendizagem contínua. 

Entretanto, Sharples (2005) alerta para dois fatores no cenário da Aprendizagem 

Móvel. Primeiro, que os altos índices de adesão e acesso a tecnologia podem mascarar 

disparidades. Segundo, que o uso de dispositivos móveis pode ser uma faca de dois gumes. Os 

alunos podem estender a sala de aula aprendendo a lição em casa, em viagens de campo e 

visitas a museus, por exemplo, ou ainda fazer a revisão do material didático em dispositivos 

móveis e coleta de informações. Contudo, eles também podem perturbar o ambiente da sala 

de aula, através de seus celulares multimídia e assim manter conversas privadas, dentro e fora 

da escola. 

De acordo com Traxler (2011) desde 2001 que a Aprendizagem Móvel tem vindo a 

amadurecer e a consolidar-se. Ainda, segundo o autor, a Aprendizagem Móvel já provou ser 

capaz de levar a aprendizagem a pessoas, comunidades e países que antes estavam demasiado 

afastados para poderem beneficiar de outras iniciativas educativas, reforçar e enriquecer 

atividades de aprendizagem, através de experiências mais personalizadas, autênticas, situadas 

e sensíveis ao contexto.  

Outro aspecto levantado por Traxler (2011) é a colocação de que as tecnologias 

móveis e a Aprendizagem Móvel podem reduzir fossos digitais. Segundo o autor a proposta é 

interessante e importante, porém problemática. A inclusão digital e a redução de abismos 

nesse contexto tem um carater muito mais amplo, onde a Aprendizagem Móvel não teria toda 

essa capacidade. 

Traxler (2011) afirma que o campo da Aprendizagem Móvel ainda não desenvolveu 

parâmetros para aplicação de projetos em maior escala. Para o autor, é preciso que as práticas 

de Aprendizagem Móvel sejam documentadas e avaliadas, muitas práticas acontecem e não 

passam por esse processo a fim de produzir evidências mais rigorosas, ainda “Os avanços na 

prática são impulsionados, cada vez mais, pelo reconhecimento do público em geral e não 

tanto pelas evidências produzidas pela investigação sobre a educação” (2011, p.40). Por fim, 
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aponta ser comum que os projetos e práticas de Aprendizagem Móvel sejam promovidos 

como causadores de entusiasmo e motivação nos alunos, mas é dificilmente uma verdade 

universal.  

Traxler (2011) coloca que o desenvolvimento da Aprendizagem Móvel tem sido 

muitas vezes movido pela necessidade pedagógica, à inovação tecnológica e as oportunidades 

de financiamento. 

Para Luckin et al. (2012) uma tensão óbvia que envolve o uso de dispositivos móveis 

na sala de aula, diz respeito ao sentimento da escola que o potencial de distração supera o 

potencial dos benefícios de aprendizagem. Esta tensão tende apenas a aumentar haja vista que 

os dispositivos móveis estão tornando-se cada vez mais poderosos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Assim como foi mencionado na Introdução deste trabalho, quatro anos se passaram 

desde o primeiro contato com a temática abordada nesta pesquisa. Durante este período, o 

desconhecimento sobre o assunto ficou para traz, sendo este o mote inicial para a escolha do 

tema. Dessa maneira, a busca pelo entendimento resultou em referências e na identificação de 

possibilidades de uso de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem em 

desenvolvimento no Brasil. Há um pressuposto recorrente e que norteia as propostas que 

propõe o uso de dispositivos móveis como suporte para o processo de ensino-aprendizagem e 

que é apresentado como a principal justificativa: a difusão de telefones celulares e 

smartphones na sociedade contemporânea como um todo, e em especial no país.  

Os dados apresentados no decorrer da pesquisa confirmam o pressuposto a respeito da 

difusão desses dispositivos. Atualmente o Brasil possui mais de 270 milhões de celulares, um 

número acima da população nacional, em torno de 205 milhões35. No mundo, o número de 

celulares chegou a sete bilhões em 2015. Sobre a população mundial, uma comparação que 

ajuda a entender a penetração dos celulares, segundo relatório das Nações Unidas, quase seis 

bilhões de pessoas possuem celular hoje36, enquanto que 4,5 bilhões de cidadãos têm acesso a 

banheiro ou saneamento básico (TANJI, 2014).  

No entanto, mesmo com a ascensão do mobile, com destaque para a disseminação de 

celulares e smartphones e embora estudos apontem que estes dispositivos estão em curto 

prazo de adoção para o ensino-aprendizagem, a tese de que o uso de celulares e smartphones 

para o ensino-aprendizagem ainda não é representativo no país se mostra coerente tendo como 

base o corpus de pesquisa. A difusão dessas tecnologias, pensando apenas estatisticamente, 

em números, é incontestável. Contudo, a pesquisa apontou que este fato não é suficiente para 

promover a adoção e adesão desses dispositivos nesse campo, e não reflete, ainda, em número 

de projetos e práticas com o uso de celulares e smartphones para o ensino-aprendizagem no 

Brasil.  

Para a pesquisa, essa disseminação deve ser vista como o ponto de partida para a 

proposição de práticas de aprendizagem suportadas por celulares e smartphones e não o 

principal. A disseminação leva a disponibilidade dessas tecnologias ao cotidiano, mas ainda 

                                                           
35 Dados do IBGE: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ 
36 A matéria foi feita em 2014, nessa ocasião o número de celulares era de quase seis bilhões, em 2015 chegamos 

a sete bilhões. 
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assim, não as fazem ser uma escolha indiscutível como ferramenta de apoio para o ensino-

aprendizagem. Entretanto, esse aspecto faz parte de um conjunto de dimensões que a escolha 

desses dispositivos traz e que pensado de forma sistêmica justifica e representa possibilidades 

e ganhos ao processo de ensino-aprendizagem. 

Para o estudo, apenas a difusão de celulares e smartphones não representa algo 

concreto para o ensino-aprendizagem, mas sim o desdobramento desse fator em algumas 

dimensões intrínsecas a esses dispositivos, que juntas podem contribuir para o processo de 

ensino-aprendizagem, como: multifuncionalidade, mobilidade e portabilidade e acessibilidade 

– econômica  e tecnológica. De acordo com a pesquisa, são essas dimensões que sustentam os 

projetos Palma e Escola Com Celular e que fazem com que essas iniciativas possam ter 

continuidade, assim como condições de expansão e aplicação em outros contextos. Os 

projetos foram escolhidos por estarem em curso, com ações já desenvolvidas, assim 

possibilitou visualizar a concepção, implementação, desenvolvimento e perspectivas dessas 

iniciativas. 

A multifuncionalidade se dá com a expansão dos recursos iniciais desses aparatos, 

agregando a eles também funcionalidades desempenhadas por outros aparelhos e tecnologias. 

A evolução tecnológica transformou os celulares em verdadeiros computadores portáteis. 

Tendo em vista a ascensão da mobilidade na sociedade contemporânea, essa dimensão 

juntamente com a portabilidade dá liberdade ao aluno/aprendiz e possibilita que o ensino-

aprendizagem e o próprio aluno/aprendiz não estejam fixos a um espaço e tempo delimitado e 

determinado, ampliando e diversificando o acesso a conteúdos e ambientes de aprendizagem. 

A acessibilidade se dá por duas vias, a econômica e a tecnológica. O custo de celulares e 

smartphones sofreu um barateamento nos últimos anos e também é mais barato se comparado 

a outros recursos, a exemplo do computador. A via tecnológica ocorre pela característica 

amigável dessas tecnologias, além de mais em conta, também estão menos complexas e mais 

acessíveis em termos de uso. Custos e características como a multifuncionalidade e 

amigabilidade constroem um caminho viável para a adoção de celulares e smartphones para o 

ensino-aprendizagem. 

O Palma – Programa de Alfabetização na Língua Materna é um aplicativo para 

dispositivos móveis que combina sons, letras e imagens voltado para o apoio ao processo de 

ensino-aprendizagem, especificamente para pessoas em fase inicial de alfabetização ou com 

dificuldades de aprendizagem. Inicialmente, o público-alvo do programa foi alunos na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos, conhecida como EJA, mas atualmente o 
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aplicativo é recomendado para crianças, jovens e adultos. O desenvolvimento do programa 

envolveu uma equipe multidisciplinar, com profissionais de diversas áreas.  

Em relação ao público, se destaca por oferecer um possível recurso para o problema 

do analfabetismo no país. O programa é um dos poucos projetos e iniciativas citadas em 

estudos e pesquisas acerca de referências em práticas de Aprendizagem Móvel no Brasil. 

 Atualmente, perdeu um pouco da característica social e ingressou em uma fase 

comercial, que consiste na venda do aplicativo. A fase em que atendeu prioritariamente alunos 

da EJA foi considerada um piloto do programa, em que passou pelas etapas de estabilização, 

usabilidade e aferição de resultados, para que o aplicativo pudesse ser comercializado.  

É possível afirmar, a partir da análise, que hoje o Palma é muito mais centrado no 

aplicativo do que no dispositivo móvel. Comercialmente, o aplicativo é vendido para ser 

utilizado em um dispositivo multiusuário, atendendo mais de um aluno por aparelho, que 

continua com seu perfil individual dentro do aplicativo. Os aplicativos, para IES2, se 

constituem em um recurso acessível a todos que possuem um dispositivo móvel, sendo, 

portanto, uma boa oportunidade também para a aprendizagem. 

 Por outro lado, neste momento o aplicativo pode ser adquirido por qualquer pessoa ou 

profissional que esteja buscando uma ferramenta para complemento do processo de 

alfabetização. Anteriormente, apenas um determinado modelo de aparelho suportava o 

aplicativo. Aos interessados, o aplicativo, agora comercializado, está disponível para qualquer 

usuário de dispositivo móvel com sistema operacional Android. Além de contar também com 

uma versão infantil, com uma interface lúdica. 

 O aplicativo também se mostra como uma ferramenta de apoio ao trabalho do 

professor, ao oferecer mecanismos para o acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Esse 

recurso, com relatórios de desempenho nas atividades, pode contribuir para a tomada de 

decisão e orientar para um trabalho mais direcionado e conciso a partir dos dados 

apresentados.  

 O Palma se apresenta como uma ferramenta de complemento para a educação formal e 

não deve ser visto como uma solução. Hoje é possível encontrar três versões do programa: 

ESCOLA, PRO e ABC. Na fase piloto do programa, os dispositivos, celulares de um mesmo 

modelo, foram distribuídos gratuitamente aos alunos, podiam ser levados para casa e já 

continham o aplicativo instalado. 

O programa aponta que tem a capacidade de alavancar a aprendizagem, tanto pelos 

aspectos do recurso, de fácil compreensão, com atividades que vão do simples ao complexo, 

em que o grau de complexidade aumenta de acordo com o nível; uso de linguagem icônica e 
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aprendizado por associação de ideias, que facilitam e orientam as atividades; aspectos de 

gamificação, integrando elementos de jogos, como níveis, fases e desafios; quanto pelo 

dispositivo que suporta o aplicativo, smartphones e tablets, considerados populares e 

disseminados na sociedade. Com isso, de acordo com a IES2, agrega-se a uma metodologia 

que não é considerada inovadora, inovação e motivação no público, além de um processo 

considerado mais contextualizado. 

O aplicativo também pode ser usado de forma linear ou adaptativa. Neste último caso, 

é possível fazer níveis e atividades de maneira não sequencial, atendendo necessidades ou 

reforços específicos de conteúdo. 

 Sobre o dispositivo, a escolha se deve pelo fato da popularização de dispositivos 

móveis, como celulares e smartphones e mais recentemente, tablets. Na fase piloto, essa 

escolha foi fundamental para a implementação, pois mesmo pessoas com pouca ou nenhuma 

instrução têm ou sabem utilizar o telefone celular, uma vez que o celular é considerado um 

aparato familiar, de fácil manuseio, intuitivo, fatores que facilitaram a adesão.    

 Ainda a respeito do dispositivo, outro fator é a portabilidade do telefone celular. Por 

ser portátil o aparelho é fácil de ser transportado e permite o acesso a conteúdos a qualquer 

hora e em qualquer lugar. Dessa forma, o aluno pode utilizar o Palma em outros espaços além 

da escola, fazendo exercícios em casa, no intervalo do trabalho, ampliando o tempo e local de 

estudo. A mobilidade e portabilidade possibilitada pelos dispositivos móveis agregam 

aspectos ao processo de ensino-aprendizagem, como extensão, contínuo e interrupto, escola 

“na palma da mão”. Entretanto, a fase comercial do programa limitou de alguma forma, um 

aspecto atribuído como diferencial da proposta, o aproveitamento da mobilidade e 

portabilidade oferecida pelo dispositivo.  

Ainda mesmo utilizando uma tecnologia considerada familiar, o processo de 

adaptação inicialmente causou estranhamento, resistência, para depois conquistar a adesão. 

Um dos fatores colocados pela IES2 para a adesão também está na autonomia que a 

ferramenta proporciona, pois depois que se aprende a usar não requer acompanhamento. De 

acordo com os resultados obtidos na fase piloto, o aplicativo é considerado de fácil utilização, 

tanto por alunos como pelos professores.  

 Apesar de atraentes, as tecnologias como um todo possuem limitações. No caso do uso 

de TIC para o ensino-aprendizagem, as escolas normalmente não possuem infraestrutura 

adequada para suportar as tecnologias. Um ponto destacado é a falta ou insuficiente conexão 

de Internet nesses estabelecimentos. Para isso, o programa, especialmente na fase piloto, foi 

desenvolvido para ser usado no modo offline, dispensando a necessidade de conexão. Os 
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dados das atividades eram enviados através do recurso SMS. Na fase piloto o gerenciamento 

das atividades era realizado através de um sistema web, atualmente é realizado no próprio 

aplicativo. 

O potencial educacional e também social do programa devem ser evidenciados no que 

compreende ao atendimento de pessoas analfabetas e semianalfabetas. O Palma foi 

implementado, para fins de investigação, em classes do Programa Escola Zé Peão, na Paraíba. 

De acordo com os resultados, a implantação foi considerada satisfatória, pois além de avanços 

no letramento dos alunos, o projeto contribuiu também para a inclusão digital dos mesmos.  

 Acerca do aspecto inclusão digital, ele não está relacionado apenas ao aluno, mas 

também ao professor. O Palma acredita que além da alfabetização, é necessário também o 

desenvolvimento de competências digitais atendendo a uma demanda contemporânea, tendo 

em vista a disseminação das TIC, tanto para alunos quanto professores. O manuseio do 

dispositivo e aplicativo, em um processo de ensino-aprendizagem mediado pela tecnologia 

contribuiria para atender esta demanda. 

 A respeito de parcerias com o poder público, para que o programa pudesse ser 

implantado em mais classes de EJA ou para os anos iniciais do Ensino Fundamental, Guanais 

da IES2 apontou a burocracia do poder público na compra e escolhas de produtos 

educacionais. Ainda, destacou que o poder público está mais direcionado na aquisição de 

hardwares do que softwares, que é o caso do Palma. Guanais afirmou também que a relação 

TIC e educação caminham a passos lentos, destacou o despreparo na compra de tecnologias e 

a importância do planejamento nas ações de implementação de TIC para fins de ensino-

aprendizagem, para que não resultem em aparelhos encaixotados e recursos obsoletos.    

 O Escola com Celular – ECC é um projeto que estimula a apropriação de tecnologias 

disponíveis no cotidiano de alunos e professores, como o telefone celular, dispositivo 

inclusive que dá nome ao projeto. Para o ECC, o celular deve ser visto como uma ferramenta 

de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, um recurso didático.  

O público-alvo são alunos do Ensino Fundamental e Médio e a implementação 

acontece por meio da parceria entre a Fundação Vanzolini e as Secretarias de Educação 

interessadas em receber o ECC. 

 Assim, como o Palma, o ECC também foi desenvolvido por uma instituição privada, a 

Fundação Vanzolini, criada, mantida e gerida pelos professores do Departamento de 

Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O ECC faz 

parte dos projetos da área de Gestão de Tecnologias em Educação (GTE), que segundo a 
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instituição foi criada para atender a um desafio contemporâneo, oferecer educação de 

qualidade em larga escala. 

 O Escola Com Celular busca trazer o celular para ser utilizado dentro de sala de aula e 

também fora dela de maneira intencional e planejada para trabalhar o conteúdo curricular de 

uma forma diferente, através do dispositivo móvel e sob um eixo norteador, a 

sustentabilidade. Dessa maneira, o ECC acredita que está trabalhando dois aspectos 

importantes na sociedade atual, a tecnologia, especialmente a móvel, e a possibilidade de 

discutir temas socialmente relevantes a partir da sustentabilidade. Para o ECC, a disseminação 

das TIC impacta consideravelmente o processo de ensino-aprendizagem. O projeto tem o 

celular como dispositivo suporte das atividades, mas também está aberto a outros recursos 

tecnológicos. 

 Para o ECC, a partir de dispositivos móveis, como celular, são inseridos conceitos que 

podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, como a mobilidade. Além dos 

conteúdos curriculares, o projeto espera também promover a inclusão digital dos envolvidos, 

especialmente professores, ao fomentar a utilização e manuseio de novas tecnologias. 

 A proposta consiste em um caminho para que professores se apropriem de recursos 

disponíveis como o celular, seguindo o modelo de adoção BYOD (Traga seu próprio 

dispositivo) e passem a utilizá-lo como ferramenta de apoio para o ensino-aprendizagem, 

além de um meio para aliar o ensino as práticas digitais. De posse dos celulares, alunos são 

estimulados e convidados a trazerem dados da realidade para discutirem em sala de aula, 

estimulando assim a aprendizagem. Essa ação implica diretamente na metodologia do projeto, 

o envolvimento de três esferas ou fases: escola, família e comunidade. Assim, acredita-se no 

envolvimento de outros atores e contextos no processo de ensino-aprendizagem. 

 O projeto é flexível quanto ao eixo norteador, podendo ser incluídas novas demandas, 

como aconteceu em Caraguatatuba que incluiu o tema Dengue, pois era importante a 

discussão desse tema naquele momento. Sobre o eixo, a forma como vai ser trabalhado está a 

cargo do professor, adaptando-o para a disciplina que leciona. 

 Para o ECC, o uso de dispositivos móveis é uma estratégia para aproximar a escola do 

que é familiar aos alunos. Dessa maneira, é colocado que a aproximação é possibilitada pela 

tecnologia, pois o projeto vê o telefone celular, que além de familiarizado entre os alunos, 

como um “objeto de desejo por meio do qual os jovens se sentem aceitos, integrados e 

socializados”. 

 Um dos aspectos pontuados em estudos e pesquisas sobre o uso de TIC na Educação 

diz respeito à capacitação docente. A falta de capacitação e o despreparo da escola e 
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professores para trabalhar com novas tecnologias são apontados como problema para a 

implementação de projetos e atividades que preveem o uso desses aparatos. Nesse sentido, o 

ECC realiza um curso de preparação de professores que antecede o início das atividades, com 

o intuito de apresentar e inserir o professor na proposta do ECC, como também capacitá-los 

para novas práticas a partir de dispositivos como celulares e smartphones. Ainda, o projeto 

tem uma segunda proposta de curso que atende professores de todo o país com o objetivo de 

estimular a apropriação de celulares e smartphones para o ensino-aprendizado. 

 Outro ponto, diz respeito à necessidade da parceria e validação das Secretarias de 

Educação para a realização, como também para conquista do apoio das escolas e professores. 

Como foi possível perceber, a parceria com o poder público ou grandes instituições tem sido 

determinante e condicionante para que projeto ocorra. Por fim, o ECC não realiza um 

acompanhamento pós-realização do projeto, a fim de averiguar se houve continuidade da 

metodologia.   

 Além das dimensões do aspecto Dispositivo, a pesquisa elencou também outros 

aspectos que ajudam a pensar e compreender o tema, como Tecnologia, Público e Contexto, 

Tecnologias da Informação e Comunicação e Aprendizagem Móvel, a partir de definições e 

colocações desses aspectos na abordagem da temática.  

No aspecto Tecnologia, foram apresentados alguns conceitos, além de definições e 

perspectivas para o entendimento da tecnologia e que contribuíram para a análise desse 

aspecto no contexto da pesquisa. A tecnologia aparece em diversas dimensões dentro do 

universo pesquisado, como ruptura ao atraso, senso de modernização, para promover 

inovação. Porém, fica evidente, que a tecnologia dentro do processo de ensino-aprendizagem 

deve ser vista como parte integrante de um sistema. Pensada de forma isolada, pode 

transformar-se em adereço, reduzindo suas potencialidades e sentidos. 

Sobre o aspecto Público e Contexto, as altas taxas de penetração do celular mostram 

que esse aparato pode ocupar um lugar especial no campo da educação, no combate ao 

analfabetismo. Os dados e os projetos estudados apontam para o celular como um recurso 

tecnológico comum em diversas camadas e níveis sociais, com condições de uso amigáveis, 

fatores que podem facilitar propostas de apropriação desse dispositivo para outros fins, como 

para o ensino-aprendizagem.  

De acordo com a pesquisa, a proposição de Tecnologias de Comunicação e 

Informação – TIC sejam elas móveis ou não, para fins educacionais não se trata de uma 

novidade. É importante lembrar, que bem antes da era digital o uso e apropriação de aparatos 
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de comunicação e informação já cercavam os processos de ensino-aprendizagem, como 

também se mostravam mais atrativos e interessantes que a escola. 

De acordo com Traxler (2011) o que diferencia a aprendizagem com TIC das com 

tecnologias móveis é que a última, devido a suas características, faz parte integrante de todos 

os momentos e espaços das vidas dos alunos, podendo acontecer sem a necessidade de 

momentos e espaços específicos.  

A ascensão dos dispositivos móveis tem provocado diversos impactos na sociedade. 

Nesse sentido, o processo de ensino-aprendizagem também tende a ser impactado com a 

disseminação desses aparatos, criando novas possibilidades mediadas por essas tecnologias. 

Os projetos Palma e Escola Com Celular são exemplos do que pode ser feito no âmbito do 

uso de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem.  

Os dois projetos que constituíram o corpus dessa pesquisa, apesar de não citados em 

estudos e relatórios sobre o uso de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem, podem 

ser considerados hoje referência desse tipo de prática no país, levando em conta fases ou 

edições realizadas, metodologia definida e mostram capacidade de expansão e continuidade. 

Ainda que o estudo tenha sido realizado tendo como referência dois projetos, a 

pesquisa contribuiu no esforço em apontar aspectos, assim como possíveis direções e 

caminhos para a compreensão do tema e avaliação de projetos que propõe o uso de celulares e 

smartphones para processos de ensino-aprendizagem.  

A partir da difusão, que pode ser devido à multifuncionalidade ou acessibilidade 

dessas tecnologias, práticas de Aprendizagem Móvel podem ser desenvolvidas no sentido de 

apoiar e complementar o processo de ensino-aprendizagem. Os desdobramentos da difusão do 

dispositivo apresentados na seção 4.1 do capítulo IV não só apoiam o uso de celulares e 

smartphones para o processo de ensino-aprendizagem, como também determinam em que 

sentido esse uso pode representar possibilidades.  

Ainda, a pesquisa apontou que a temática se apresenta no centro de um conflito, entre 

as áreas da Comunicação e Educação, que revela além de potencialidades, deslumbramento e 

equívocos, aspectos comuns no cenário das TIC e que também podem ser visualizados com 

nas tecnologias móveis. Para tanto, resgatou-se aspectos da trajetória Comunicação e 

Educação, que evidenciam a relação entre esses campos, desde antes das tecnologias digitais. 

Ainda, buscamos desenhar uma linha de evolução do uso de aparatos de comunicação para o 

ensino-aprendizagem até a ascensão da era móvel, que motiva a recomendação e apropriação 

dessas tecnologias para esse fim. Além de estudos e pesquisas específicas sobre o uso de 
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dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem que forneceram dados e informações a 

respeito dos direcionamentos e perspectivas para a área. 

Ao longo desta pesquisa, procurou-se estabelecer uma relação entre a difusão de 

dispositivos móveis, telefones celulares e smartphones, e as possibilidades dessa difusão para 

o ensino-aprendizagem. A partir da presença massiva desses dispositivos, vem sendo proposta 

a chamada Aprendizagem Móvel, um processo de ensino-aprendizagem mediado e suportado 

por tecnologias móveis. Entretanto, apesar da presença e familiaridade desses dispositivos no 

cotidiano, para o desempenho de diversas funções, seu uso pela Educação ainda é pouco 

considerado, de acordo com o corpus pesquisa. 

 O uso de dispositivos móveis, como celulares e smartphones, para o processo de 

ensino-aprendizagem tem características e particularidades que podem contribuir para ganhos 

e melhoras no campo da Educação. No entanto, mesmo disseminados, acessíveis e 

multifuncionais, celulares e smartphones ainda enfrentam resistência e não são vistos como 

ferramentas para o ensino-aprendizagem. Como se pode perceber, os projetos enfrentam 

dificuldades para sua expansão e continuidade. De acordo com o corpus, isso se deve a 

fatores como a falta de fomento, os projetos são dependentes da iniciativa pública ou privada, 

sensibilização para o uso de tecnologias disponíveis, que considerem o aparelho dos próprios 

alunos e por fim, um planejamento que inclua, capacite e incentive o uso desses dispositivos.  
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ANEXOS 

 

Roteiro de pautas para as entrevistas: 

 

1. Surgimento do projeto; 

2. Formação da equipe e as atribuições; 

3. Concepção do projeto. Alguma inspiração, exemplo; 

4. Sobre a escolha do dispositivo; 

5. Sobre a escolha das funcionalidades e recursos utilizado(s); 

6. Apoiadores, financiadores ou parceiros; 

7. Situação/estágio do projeto atualmente; 

8. Pontos fortes e fracos do projeto; 

9. Dificuldades/problemas encontrados; 

10. Gestão do projeto, relatórios, acompanhamento e resultados; 

11. Sobre o desenvolvimento da Aprendizagem Móvel; 

12. Projeções em relação ao futuro do projeto. 


