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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a utilização dos tabletes da rede 

pública do Estado pelos alunos e professores de uma determinada escola 

pública do município de Angelim, PE. Os aspectos analisados foram forma de 

distribuição, como, e para que utilizam e a conservação dos tabletes no 

ambiente escolar e averiguar a existência de capacitação e de formação 

continuada para os professores ao uso do equipamento e software. A pesquisa 

foi feita através de uma revisão bibliográfica e aplicação de questionário com 

alunos e professores. Os dados foram interpretados por meio da análise de 

conteúdo. 

Palavras-chave: Tabletes, professores e alunos. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 This study aimed to analyze the use of the public network tablets state by 

students and teachers of a particular public school in the municipality of 

Angelim, PE. The aspects analyzed were form of distribution, how and for what 

use and conservation of tablets at school; Ascertain the existence of training and 

continuing education for teachers to use the equipment and software. The 

survey was conducted through a literature review and application of a 

questionnaire with students and teachers. The data were interpreted through 

content analysis. 

Keywords: Tablets, teachers and students.  
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INTRODUÇÃO 

           O uso das tecnologias na educação é de grande importância, além de 

promover a inclusão digital, possibilita novos processos de interação e 

conhecimento na educação. A tecnologia está em constante evolução e 

proporcionando mudanças em diversos setores e situações, podendo 

proporcionar também conforto e mobilidade aos seus usuários. Assim, a 

tecnologia está cada vez mais ganhando espaço em nossas vidas, e também na 

educação. Recentemente, vimos que elas estão sendo distribuídas nas escolas 

públicas, através de  programas dos governos municipais, estaduais e federais, 

com políticas de aquisição e distribuição de tecnologias para as escolas públicas, 

proporcionando aos alunos e professores  oportunizando novas possibilidades  

de acesso às informações, e com isso buscar um melhor aprendizado.   

          A chegada dos tabletes nas escolas públicas tem como objetivo promover a 

inclusão digital e fortalecer a educação com o uso de tecnologias. Em 

Pernambuco, o projeto teve como nomenclatura “Aluno Conectado”, que com 

incentivo do governo federal proporcionou a aquisição de tabletes, 

respectivamente distribuídos aos alunos do ensino médio da rede pública do 

Estado.  

          O trabalho tem com objetivo específico analisar como está sendo a 

utilização dos tabletes pelos alunos e professores. Como sujeitos para 

levantamento de dados, a pesquisa contou com sete professores de uma 

determinada escola estadual da rede pública de ensino de Pernambuco, na qual 

foi realizada uma pesquisa por meio de questionário, escola essa que foi 

contemplada com o programa aluno conectado.  

           A metodologia adotada, neste trabalho foi uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa utilizando como instrumento para a coleta dos dados o 

questionário. Para a análise selecionamos categorias para melhor analisar os 

dados.  Este trabalho é descrito como uma pesquisa exploratória de cunho 

bibliográfico. 

            O trabalho esta organizado da em 3 capítulos. O capitulo 1,  trata sobre 

Tecnologias: conceito e história, neste capitulo, fala-se um pouco  sobre conceito 

e um pouco da história das tecnologias, seus avanços, seus benefícios, e a 
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comodidade que ala pode proporcionar. Também, trata-se sobre Tecnologia na 

educação, o surgimento da tecnologia no âmbito educacional e o que ela pode 

proporcionar para o professor e a sua utilização.  

         No capitulo 2, temos os dispositivos móveis, tratando da sua utilização  e 

também fala-se sobre o uso dos  dispositivos moveis, como os celulares,  sua 

praticidade, mobilidade, e sua evolução para os chamados “smartphones”, 

pequenos computadores que podem auxiliar o aluno proporcionando  baixar 

aplicativos educacionais, com isso tornando-se  acessíveis em qualquer lugar 

que o aluno esteja, com isso possibilita uma aprendizagem  local e a distância. 

Trata-se também sobre concepções e características dos tabletes, e sua forma de  

utilização em sala de aula. 

        No capitulo 3, temos as Discursões  e Resultados. Apresenta-se o que foi 

obtido em relação do uso dos tabletes, com relação aos professores e alunos, 

suas formas de utilização em sala de aula, o desafio dos professores e 

despreparo de alguns professores em lidar com estas novas tecnologias.  

1. TECNOLOGIA – CONCEITOS E HISTÓRIA 

Vivemos em um mundo cada vez mais tecnológico, com avanços 

ocorrendo a cada minuto. A cada dia novas tecnologias são descobertas, que 

acabam nos proporcionando uma melhor qualidade de vida (Kenski, 1997).  Há 

muito tempo o homem produz tecnologias, e muitas surgiram com sua 

experiência de vida, que podemos chamar de “tecnologias primitivas”, que 

surgiram a partir de quando o homem começou a confeccionar suas armas e 

ferramentas e utilizar o fogo na pré-história. Com o passar do tempo as 

tecnologias primitivas evoluíram para outras tecnologias, até chegar aos 

computadores que a cada geração de maquinas estão mais potentes, rápidos e 

mais finos e leves, no meio automobilístico construção de automóveis mais 

potentes e cada vez mais econômicos, a digitalização das mídias e a TV digital 

etc. a cada época tem sua determinada tecnologia o que foi uma verdadeira 

novidade pra uns, pra outros não foi grande novidade. 

“E muito difícil que apenas o atual momento em que vivemos possa 
ser chamado de “erra tecnológica”. Na verdade, desde o início da 
civilização, todas as eras correspondem ao predomínio de um 
determinado tipo de tecnologia. Todas as eras foram, portanto, cada 
uma à sua maneira, “eras tecnológicas”. Assim tivemos a Idade da 
pedra, do bronze... até chegarmos ao momento tecnológico atual.” 
(KENSKI 2009,p,19) 
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Ao passar do tempo às tecnologias foram-se inovando e aperfeiçoando-se 

surgindo também novas tecnologias de outras tecnologias, como por exemplo, o 

uso dos satélites, no início tinha como a finalidade e recurso à espionagem e 

com o decorrer do tempo passou a ter a função para captação e transmissão de 

dados, de canais de TV, por exemplo. Outra grande invenção foi a internet que 

surgiu para a transferência de documentos entre computadores, hoje nos 

proporciona a comunicação entre pessoas distantes. 

“a evolução da tecnologia não se restringe apenas aos novos usos de 
determinados equipamentos e produtos. ela altera comportamentos. a 
ampliação e a banalização do uso de determinada tecnologia impõem-
se à cultura existente e transformam não apenas o comportamento 
individual,      mas o de todo o grupo social. a descoberta da roda, por 
exemplo, transformou radicalmente as formas de deslocamento entre 
os grupos.” (KENSKI 2009,p,21) 

 

            Estamos cercados de mobilidades, rapidez de serviços, sofisticação de 

aparelhos, de tecnologia por toda parte, desde que acordarmos até a hora que 

vamos dormir. Essas tecnologias são essenciais em nossas vidas, que nem 

percebemos o seu uso no dia a dia, a exemplo dos telefones celulares que 

proporcionam comodidade, cuja função tem por finalidade fazer ligações de 

onde estivermos desde que tenha sinal disponível; utilização de cartões de 

crédito substituindo as cédulas de dinheiro na hora de fazer pagamentos; 

utilização da internet, facilitando a vida de milhares de pessoas, utilizando-a 

para diversos fins como pesquisas, troca de mensagens, enviar e receber e-

mails, redes sociais, realizar compras, utilização do caixa eletrônico para se 

obter dinheiro, ver o extrato bancário etc.  

No século em que estamos nos deparamos com tantas tecnologias, mas 

será que grande parte das pessoas estão com certeza preparadas para lidar com 

esse mundo de inovações que nos cerca a cada dia, e que vem evoluindo? Ou 

será que grande parte ainda não está seguramente preparada para enfrentar 

esse mundo tecnológico. 

A partir das últimas décadas passamos por várias descobertas e 

mudanças, nas áreas da microeletrônica, da microbiologia e energia nuclear que 

significam um grande desenvolvimento. Muitas transformações e avanços que 

contribuíram para que a sociedade seja designada como Sociedade da 
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informação ou do conhecimento, havendo uma Revolução da Tecnologia, da 

Informação e da Comunicação. Esses fatos propiciaram o surgimento de vários 

enfoques sobre as tecnologias da informação e comunicação e sobre as novas 

tecnologias educacionais. 

 

“As novas tecnologias de informação e comunicação, caracterizadas 
como midiáticas, são, portanto mais do que simples suportes. Elas 
interferem em nosso modo de pensar, sentir agir, de nos 
relacionarmos socialmente e adquirimos conhecimentos. Criam uma 
nova cultura e um novo modelo de sociedade.” (KENSKI 2009, p, 
23,24).    

 

 A tecnologia da informação e comunicação passou a fazer parte das vidas 

das pessoas e não são mais vistas especificamente como tecnologias, mas como 

um complemento, de tanto as pessoas as usarem no seu cotidiano e mesmo 

assim,  passarem por despercebidas.  As tecnologias da informação e 

comunicação acabaram surgindo a partir do momento da junção de três meios, 

a informática, telecomunicação e mídias eletrônicas. Criando uma nova visão no 

meio educacional. As novas tecnologias caracterizam como as mídias, 

multimídias, e as hipermídias. As mídias são mais simples constitui-se de 

poucos elementos, como o som, por exemplo, o toca fitas, aparelhos de rádios, e 

depois amplia um pouco com achegada da TV com a junção do som e imagem ao 

mesmo tempo em um único aparelho. Já a multimídia que é do latim significa 

muitos meios, possui além do som e imagem também textos.  

 

1.1. TECNOLOGIAS, EDUCAÇÃO E O PROFESSOR 

As tecnologias dentro de sala de aula surgem com o propósito de 

inovação no ensino, possibilitando o surgimento de novos aparelhos, novos 

meios, novas maneiras de auxiliar a aula. Um exemplo primitivo de tecnologias 

é o uso do giz na escrita. Com a evolução e o uso de novas tecnologias na 

educação, encontra-se uma perspectiva de que o seu uso possa proporcionar 

uma aula mais produtiva e dinâmica, com a utilização de novos meios que visam 

a facilitar a compreensão do aluno onde os mesmos não iriam ficar apenas na 

mesma rotina de sempre, ou seja, do livro físico e quadro negro. Com a 

utilização dos novos meios tecnológicos ele poderá fazer uso de outros meios de 
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aprendizagem, a internet, por exemplo, para auxiliar em pesquisas e poder tirar 

dúvida. O professor por sua vez passou a utilizar slides nas suas aulas, 

favorecendo a compreensão do aluno com a utilização de imagens e vídeos etc. 

As tecnologias que foram utilizadas na educação no passado não muito 

distante proporcionaram um diferencial na sala de aula e fizeram parte do 

convívio dos professores e alunos, são elas: os mimeógrafos, gravadores e fitas 

de áudio para a reprodução de áudio, televisores, videocassete para a 

reprodução de vídeo aulas em fitas de vídeo, retroprojetores, Datashow, CDs e 

DVDs. Muitas destas tecnologias utilizadas na educação não foram projetadas 

especificamente para a educação, e sim introduzidas em sala de aula como um 

auxilio na educação, com exceção do retroprojetor que foi projetado para fins 

educacionais, passaria a auxiliar o professor em suas aulas. E dessa forma o 

professor fez a utilização destes equipamentos em sala de aula por vários 

tempos. O professor deve tornar-se um mediador entre a tecnologia e o saber, 

colaborando com a utilização da forma adequada da tecnologia, auxiliando o 

aluno em usufruir daquele bem de forma coerente.    

É verdade que a junção da tecnologia com a educação nem sempre deu 

certo, é sempre um desafio por motivos diversos, seja porque alguns professores 

ainda não possuam domínio da referida ferramenta, causando uma certa 

insegurança e medo de utilizá-la.  Alguns destes professores estão acostumados 

apenas com os meios físicos como: papel, lápis e quadro negro, e por esta há 

muito tempo trabalhando desta forma acabam acostumando com esses meios, 

sentindo-se receosos com a mudança de hábitos. Assim, alegam falta de tempo 

para a utilização de uma nova tecnologia, s sentindo-se muitas vezes 

constrangidos para a utilização do equipamento diante dos alunos, que podem 

estar mais familiarizados com o computador. 

“Estamos vivendo em um novo momento tecnológico. A aplicação das 
Possibilidades de comunicação e de informação, por meio de 
equipamentos Como telefone a televisão e o computador altera nossas 
formas de viver e de aprender na atualidade.” (KENSKI 2009, p, 24).  

 

Hoje com os avanços da tecnologia, os meios tecnológicos mudaram 

bastante, estamos utilizando computadores, cada vez mais modernos e potentes 

e com mais recursos. A cada dia têm sido desenvolvidos diversos softwares 

educativos, como jogos programas, aplicativos e etc., que vieram a possibilitar 
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um maior desenvolvimento e uma maior interação dos alunos. As escolas 

públicas estaduais em sua maioria passaram a ter laboratórios de informática, 

que são disponibilizados aos professores para suas referidas aulas, e aos alunos 

para que posam utilizar por meios de pesquisas e atividades escolar. Com a 

criação do programa do governo (professor conectado), o qual entregou 

computadores para os professores da educação básica do Estado de 

Pernambuco, objetivando facilitar o trabalho do docente, onde o professor 

poderá fazer pesquisas e aprimorar um pouco mais os conteúdos que serão 

ministrados em suas aulas, auxiliando os estudos e facilitando mais o seu 

trabalho.  

  No entanto, a distribuição dos computadores tanto para os alunos como 

para os professores se deu sem formações ou capacitações, fazendo com que 

alguns professores, sem saber manusear os programas, os deixassem em casa, 

ou utilizasse para interesse próprio. Assim, para que haja a perfeita utilização do 

mesmo há a necessidade de capacitações para aqueles professores que não tem 

domínico do equipamento, favorecendo a compreensão e utilização de todas as 

ferramentas disponíveis, contribuindo assim para a atratividade em sala de 

aula. 

“Existem ainda professores que usam o projetor de mídia (data show) 
da mesma forma como usavam o retroprojetor, ou seja, ocorreu 
apenas uma substituição do aparelho, mas a forma de usar continuou 
sendo a mesma. Pois, o ato de ensinar e aprender não estão 
relacionados ao equipamento, mas sim à forma com que os 
instrumentos tecnológicos são utilizados na mediação pedagógica.” 
(DIAS, 2010 p. 7). 

 

O tempo de uso de novas ou velhas tecnologias também esta ligado ao 

cotidiano do professor, se ele já faz uso de tal tecnologia a um determinado 

tempo, não é considerada uma nova tecnologia e sim velha, mas se ele nunca a 

utilizou pode ser considerado nova, mesmo essa não sendo tão nova. Pois é a 

nova forma de olhar e utilizar o computador, no entanto, o professor tem que se 

proporcionar, abstraindo assim as vantagens das novas tecnologias.  

“O uso de novas tecnologias em sala de aula depende do professor, de 
como ele entende e aceita as mesmas. Uma hipótese para vencer 
resistência que alguns professores apresentam em utilizar as novas 
tecnologias na sua prática como docente, a sua formação inicial ou 
continuada deverá apresentar condições técnicas que desenvolva 
conhecimentos e habilidades que explorarem o uso das novas 
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem.” (DIAS 2010 p. 9). 
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As tecnologias estão à disposição do professor, ela se torna uma 

ferramenta de auxílio, mas o mesmo deve continuar sendo o mediador em sua 

aula. Dessa forma, a tecnologia em sala de aula não será uma possível substituta 

do professor, mas sim uma forma de auxiliar, facilitando a aprendizagem de 

conteúdos para sua disciplina. Por exemplo: na aula de biologia podemos citar a 

simulação de órgão em funcionamento, germinação de plantas; em geografia o 

sistema solar, planetas girando em orbita do sol, etc. 

  A escola não é mais o único lugar que dispõe do conhecimento. Nos 

tempos atuais estamos cercado de diversas tecnologias, celulares, smartphones, 

notebooks e etc.; também são meios de obter informações e ampliar o 

conhecimento. Há, também, tecnologias que são acopladas em um único 

aparelho, como por exemplo, os aparelhos celulares que em um único aparelho 

que antes tinha apenas a função de fazer e receber ligações, hoje é uma 

verdadeira central de multimídia com vários recursos, podendo-se tirar fotos, 

ouvir musica, ver TV, fazer vídeos e visualizá-los, ter acesso a internet, redes 

sociais, pesquisas, enviar e receber e-mail, tudo isso na palma da mão, e que 

pode ser utilizado em qualquer lugar. Com esse avanço tecnológico o aluno que 

antes tinha quer ir a escola para poder obter o conhecimento que o professor lhe 

passaria, nos dias de hoje ocorre que o aluno tem conflitos de informações, está 

cercado de informações dos mais diversos meios, dos mais possíveis tipos, cabe 

ao professor em um primeiro momento explicar ao aluno onde ele poderá pegar 

essas informações que sejam de lugares seguros e confiáveis que tenham 

procedências e eficácia, com isso o aluno poderá usufruí-las e obter delas um 

bom rendimento. 

A estrutura da escola poderá contribuir para o desenvolvimento em 

relação às tecnologias, deverá ter meios que favoreça a todos os alunos, para que 

eles possam fazer uso dos meios tecnológicos de forma segura. Um laboratório 

de informática que tema capacidade de 30 alunos, ou seja todos os 30 alunos 

devidamente usufruindo do seu computador, um aluno por máquina. Mas, se na 

hora em que o professor for fazer utilização para ministrar sua aula, nem todas 

as máquinas estejam funcionando, ocorre de alguns alunos se juntem com o 

colega ou esperem que o outro colega termine sua atividade para ele posa ter 

acesso à máquina para assim fazer a sua. 
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“O perigo da TE estaria, justamente, no fato de acenar com promessas e 
mudanças, obscurecendo as questões essenciais, impedindo que 
emerjam os problemas substantivos. Distribuídos com a possibilidade 
de reformular métodos e formas de educar, como o fascínio da 
introdução de novos meios e novas técnicas, os educadores 
anestesiaram a própria consciência, acreditando-se participantes de um 
processo de renovação da educação. A ilusão estaria no acreditar que, 
mudando equipamentos e métodos, todo o resto poderia ficar como 
está.” (MAZZI 1981, p.26). 

 

Não podemos apenas inserir os meios tecnológicos os equipamentos na 

educação como uma forma para a solução dos problemas educacionais, mais 

sim também o modo de como será usados, para que se unam e entrelacem a 

tecnologia e a educação, de forma que trabalhem juntas sem desencontros. 

O computador se constitui como uma poderosa ferramenta pedagógica, 

um meio de auxilio ao professor na construção do conhecimento, possibilitando 

seu uso um poderoso meio a aprendizagem, uma poderosa máquina que 

sabendo usar pode levar ao conhecimento. Embora seja um instrumento de 

grande utilidade e de infinitos recursos o computador não foi desenvolvido 

especificamente para fins pedagógicos, por isso deve-se inserir meios 

pedagógicos em sua utilização para que se tenha um bom aproveitamento do 

mesmo a favor de uma boa educação.  

“Segundo Valente” para a implantação dos recursos tecnológicos de 
forma eficaz na educação são necessários quatro ingredientes básicos: o 
computador, o software educativo, o professor capacitado para usar o 
computador como meio educacional e o aluno”, sendo que nenhum se 
sobressai ao outro. (VALENTE, 1993, p 01 apud ROCHA Socorro 
Duarte). 

 

Com a chegada do computador nas escolas e com suas tantas vantagens e 

funcionalidades ele não substituirá o professor, mas o professor não vai ser o 

detentor do conhecimento, como no passado que só tinha o quadro o giz e o 

professor como o dono do conhecimento, onde só o professor falava e os alunos 

ouviam, e suas únicas fontes eram alguns livros. Hoje com os meios tecnológicos 

o computador e outros mais, o professor não e o dono do conhecimento, mais 

ele é e será o mediador que irá facilitar e contribuir para o aprendizado do 

aluno.   

 Não adianta a escola possuir laboratório de informática equipado com 

computadores, máquinas modernas se os professores não o utilizarem, ou 



18 
 

utilizarem apenas como forma de preencher algum tempo de aula ou até mesmo 

os alunos utilizarem  o espaço como  forma de lazer, utilizando redes sociais etc. 

Se não há uma forma correta, uma forma de utilização pedagógica deles, sua 

utilização pode se tornar como forma de passar tempo ou laser.  

Pode ocorrer do aluno não sentir-se motivado a ler um determinado livro 

sobre algum assunto qualquer, pela sua complexidade, e em que ele tem 

dificuldade de aprender sobre aquele determinado assunto, ele poderá com o 

uso da internet e do computador assistir a diferentes vídeos e documentários 

sobre o assunto, não ficando preso unicamente aquele livro. O uso do 

computador e da internet proporciona alternativas de aprendizado, que 

certamente contribuirá para o seu conhecimento e aprendizado. 

Não adianta ter laboratórios se não tem internet para que os alunos e 

professores a utilize para estudos.  Também é comum  nas escolas públicas da 

rede estadual a falta de manutenção dos equipamentos, os quais ficam parados  

a mercê de um técnico ou Órgão responsável pelos consertos ou manutenções.  

 

2. O USO DOS TABLETES NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

2.1. OS DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Estamos cercados de tecnologias que proporcionam mobilidade, estando 

em qualquer lugar conectado, desde que tenhamos acesso a antenas de 

transmissão, para que possamos usufruir destes aparatos, por exemplo, o acesso 

a internet, fazer e receber ligações trocas de mensagens SMS, mensagens 

multimídias, (esse tipo de mensagem contem propriedades de conter textos 

imagens e som). Assim, permite enviar e receber e-mail, acompanhar noticias, 

previsão do tempo, antes de sair de casa, acompanhar sua conta bancária, bem 

como várias outras coisas.  E ainda, contar com recursos do próprio aparelho 

como fazer vídeo, tirar fotografias e gravações de voz, inúmeros 

aplicativos/programas que o aparelho possui e que podem ser baixados, com 

inúmeras quantidades de benefícios e vantagens.  

Os dispositivos móveis estão cada vez mais fazendo parte da vida de 

grande parte das pessoas. Esses dispositivos ganham em termos de vantagens 

ao usuário, não precisam está conectados a fios e cabos para poderem se 
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conectar e fazer a comunicação com outros aparelhos, facilitando assim as 

nossas vidas.  

Com o passar do tempo os antigos computadores evoluíram, passando de 

grandes computadores de mesa á aparelhos portáteis, práticos e modernos, 

fazendo com essa evolução que ocorressem à mobilidade possibilitando ao 

usuário poder transportá-lo para onde quisesse, de maneira prática e fácil. 

Outros exemplos de dispositivos móveis são os aparelhos celulares, estes eram 

de grande valor econômico, pouco acessível à população, aparelhos de grandes 

proporções com poucas funcionalidades.  Seu objetivo era simplesmente fazer e 

receber ligações, hoje com a sua evolução, são uma verdadeira central 

multimídia, com grandes recursos tecnológicos, evoluindo-se assim para o que 

chamamos hoje de smartphones, nome dado a esses aparelhos com várias 

funções e recursos que esses aparelhos nos proporcionam poder baixar musicas, 

vídeos imagens e aplicativos. E são estes os quais as empresas estão cada vez 

mais desenvolvendo e inovando, surgindo novos aplicativos e utilitários, que 

consequentemente proporcionam ao usuário que dispõe daquele dispositivo a 

praticidade e mobilidade, contar com as vantagens de poder baixar diversos 

aplicativos, esses que por sua finalidade nos proporcionar outras vantagens 

além das funções dos smartphones vindas de fábrica, como por exemplo, edição 

de fotos etc. 

 A evolução e a popularização dos dispositivos móveis está cada vez mais 

facilitando a vida das pessoas, não precisamos tirar um tempo e deixar de fazer 

algo que poderia estar fazendo para acessar uma máquina, podemos ir até a um 

computador em casa ou até nas horas vagas no trabalho para poder conversar, 

interagir com alguém, ver noticias, etc. Assim, com a mobilidade dos 

dispositivos móveis que hoje temos, e que vem nos proporcionando certa  

mobilidade em relação ao seu uso, poder contar  com a possibilidade do  acesso 

a internet, em enviar e receber um e-mail de onde estivemos sem ter que abrir 

mão do que estamos fazendo para poder se comunicar com alguém, ficou assim 

mais fácil e  prática a vida das pessoas que dispõem desses meios de informação 

e comunicação. 

 Com o crescimento cada vez mais rápido destes meios tecnológicos, eles 

tornaram-se mais práticos e compactos, proporcionando que essas tecnologias 
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aperfeiçoassem e atendessem as necessidades do público consumidor, 

tornando-se assim mais populares. Com o decorrer do tempo e com o aumento 

da oferta desses dispositivos, o consumidor vem adquirindo um maior poder de 

compra, e com o crescimento das vendas, as tecnologias que antes eram mais 

caras, foram caindo de preço, ficando mais acessíveis para aquisição. Assim, 

uma grande parte da população que antes não dispunha de condições 

financeiras para compra de um celular, atualmente já dispõe O consumidor 

também ficou mais exigente em relação a certos produtos, o mercado passou a 

fazer com que houvesse uma maior oferta de produtos e aumentou a 

concorrência das empresas fabricantes passando a ter uma grande demanda de 

novos produtos no mercado, ocasionado uma queda nos preços, com isso temos 

aparelhos no mercado de dispositivos móveis cada vez mais sofisticados e 

acessíveis a população, com novas tecnologias mais avançada. Esses aparelhos 

que ao passar dos tempos vieram caber no orçamento da maioria das pessoas, a 

exemplo dos “smartphones” com mais recursos funcionalidades, proporcionado 

um maior conforto praticidade e mobilidade.     

 Na educação o cenário também aponta que estes dispositivos móveis se 

enquadram no cotidiano educacional já que os alunos passaram a fazer uso 

destas tecnologias. Estes dispositivos dependendo da forma que forem 

utilizados podem ter o papel de auxiliar na aprendizagem dos alunos, 

proporcionando assim interatividade entre os alunos e professores. Assim, há 

várias formas de interagir, por exemplo; por meio de mensagens, redes sociais 

e-mails, blogs etc. Hoje grande parte dos alunos fazem uso de dispositivos 

moveis, possuem celulares simples ou modernos e se comunicam entre eles, 

como é o caso das redes sociais, facebook, WhatsApp etc., meios que os alunos 

interagem entre eles, criam grupos, postam fotos etc. De forma prática e 

simples, proporcionando assim o diálogo ou interatividade constante. 

O professor pode fazer uso destas tecnologias, como o uso das redes 

sociais aplicativos, jogos, etc. Pode utilizar-se das redes sociais para se 

comunicar com os alunos, mandar avisos sobre trabalhos, provas, materiais 

para estudo. Os alunos por estarem sempre conectados a esses meios acabam 

sabendo dos avisos correspondentes ao curso, em qualquer lugar que estiverem. 

Assim, o aluno não terá a possibilidade de inventar desculpas, ou dizer ao 
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professor que não sabia dos avisos, ou trabalhos, já que os alunos estão cada vez 

mais conectados e fazendo uso destes meios tecnológicos de comunicação, algo 

que não existia há algum tempo atrás, por exemplo, no tempo que nossos pais 

estudavam, que no caso deles não dispuseram desses aparatos de tecnologias. 

Assim, os alunos de hoje têm mais possibilidades de acesso a estes meios 

tecnológicos do que seus pais no passado.  Estes novos alunos contam com a 

possibilidade e a vantagem de estarem cercados de varias informações dos mais 

diversos meios de comunicação, com isso tudo, cabe ao aluno saber fazer uso 

dessas informações de forma correta e coerente, havendo um melhor 

aproveitamento das informações, para a formalização e concretização levando 

ao aprendizado.     

O uso dos dispositivos móveis na área da educação é chamado m-

learning (mobile learning aprendizagem por meio de dispositivos móveis) 

proporciona um novo paradigma educacional.  

“...a utilização de dispositivos móveis na educação criou um novo 
conceito, o chamado Mobile Learning ou m-Learning. Seu grande 
potencial encontra-se na utilização da tecnologia móvel como parte de 
Um modelo de aprendizado integrado, caracterizado pelo uso de. 
dispositivos de comunicação sem fio, de forma transparente e com alto 
grau de mobilidade.” (AHONEN E SYVÄNEN 2003 apud MARÇAL et 
al 2005 p. 23) 

 
 

           Este conceito caracterizou-se a uma aprendizagem que ocorre em 

qualquer lugar sem que o aluno esteja conectado a fios, tendo-se assim conforto 

e mobilidade para aprender, já que eles estão sempre conectados as redes 

sociais, blogs e outros meios. Os dispositivos móveis podem proporcionar 

grandes ganhos na educação, citando um exemplo na disciplina de matemática 

com a utilização de aplicativos, proporcionando uma melhor compreensão do 

assunto, ampliando assim suas vantagens em relação a aprendizagem, com o 

uso dos aplicativos. 

“De maneira geral, as pesquisas mencionadas apontam diversas 
vantagens do uso de dispositivos móveis para aprendizagem 
matemática, tais como: i) visualização e investigação dinâmica de fatos 
matemáticos; ii) formas diferentes de abordagem de conceitos (por 
exemplo, por meio de vídeos, trabalhando abordagens visuais); iii) 
autonomia no estudo de temas matemáticos; iv) aprendizagem em 
situações reais.” (BATISTA; BEHAR. 2009 p.2). 
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Com isso abrange vários cursos, não só na disciplina de matemática, mais 

em várias outras áreas da educação os dispositivos móveis acabam auxiliando o 

aluno na sua aprendizagem, ele não ficará dependente unicamente dos livros 

didáticos e do espaço físico da escola, mas terá a possibilidade de aprender e de 

poder interagir de forma dinâmica com os recursos tecnológicos, na escola em 

casa ou em qualquer lugar. 

Temos o exemplo da educação a distancia que vem evoluindo há bastante 

tempo e esta em constante crescimento, com esse novo meio de educação o 

aluno passa a ter aulas via internet e não precisa está em um espaço físico como 

uma sala de aula para poder estudar. Quando matriculado, poderá assistir suas 

aulas tanto no conforto de sua casa, no quarto, basta ter um computador com 

acesso a internet, ou caso não tenha acesso a internet podendo estudar em um 

cyber, lan-house etc, espaços que contem com computadores e internet 

disponíveis.  Esta praticidade facilita, ainda, a vida do aluno que trabalha e opta 

por esta metodologia de curso,  facilitando sua vida escolar e área de trabalho.  

“As redes, principalmente a Internet, estão começando a provocar 
mudanças profundas na educação presencial e a distância. Na 
presencial, desenraízam o conceito de ensino aprendizagem localizado 
e temporalizado. Podemos aprender desde vários lugares, a o mesmo 
tempo, on e offline, juntos e separados. Como nos bancos, temos nossa 
agência(escola) que é nosso ponto de referência; só que agora não 
precisamos ir até lá o tempo todo para poder aprender. (MORAN 2013 
p.3). 

 

A utilização desses novos dispositivos móveis por sua vez nos 

proporcionam rapidez, também ao estudante que passou a ter acesso a estes 

aparatos tecnológicos, também ocasionando uma maior conectividade a internet 

ou a outros meios de comunicação SMS etc. O professor por sua vez deve se 

portar como um mediador do uso desses meios em sala de aula, incentivando e 

fazendo com que o aluno aprenda da melhor forma possível, realizando 

atividades, pesquisas e interatividade com aplicativos educacionais, bem como 

programas relacionado à sua disciplina, de uma forma correta. 

Apontam alguns objetivos de utilização de dispositivos móveis na 

educação para: 

• Melhorar os recursos para o aprendizado do aluno, como um 

dispositivo para execução de tarefas, buscas e registro através de 

câmera digital, gravação de sons e outras ações; 
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• Prover acesso aos conteúdos didáticos, de acordo com a 

conectividade do dispositivo; 

• Aumentar as possibilidades de acesso ao conteúdo; 

• Expandir o corpo de professores e as estratégias de aprendizado 

disponíveis; 

• Desenvolvimento de métodos inovadores de ensino utilizando os 

novos recursos de computação e de mobilidade. (adaptado de Marçal 

et al, 2005. p.3) 

 

 Com esses dados torna-se mais nítida a real importância dos dispositivos 

móveis na educação, podendo-se melhor a aprendizagem do aluno. Em 

decorrência de que o aluno possa juntar o útil ao agradável, estudar e navegar 

ao mesmo tempo de forma correta. Tendo a possibilidade de que o aluno possa 

aprender cada vez mais de uma forma diferente do que na forma tradicional que 

ele estava habituado a aprender. 

 

2.2. APPS DISPONÍVEIS NO SMARTPHONES QUE AUXILIAM O ALUNO 

O grupo TV escola inova e cria um aplicativo educacional, que por meio 

dos dispositivos móveis, o aluno terá a oportunidade de visualizar vídeos 

educacionais, vê a programação da TV escola, criar playlist, marcando os vídeos 

ou fazendo comentários sobre determinados vídeos assistidos, e ainda 

compartilhá-los em redes sociais com os amigos, assistir a programação da TV 

escola em tempo real e mais outros benefícios que o usuário poderá utilizar. Se o 

aluno tiver alguma dúvida quanto ao uso do aplicativo, também é fornecido um 

tutorial onde ele poderá checar e tirar suas dúvidas de utilização do mesmo. 

 

 Existe uma grande variedade de apps e jogos educacionais, livros 

disponíveis em lojas de aplicativos móveis como e o caso do Google Play onde 

possui uma grande variedade de aplicativos e entre eles aplicativos 

educacionais, onde os alunos que possuem aparelhos celulares do tipo 

smartphones com sistema operacional Android, poderão ter acesos e baixar 

esses aplicativos, e esses poderão auxiliar nos seus conhecimentos e aprimorar 

mais ainda sua percepção de alguma área.  
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Pode-se encontrar nestas lojas um grande acervo das diversas áreas como 

geografia, matemática, ciências, física, geometria, astronomia, etc. Alguns dos 

aplicativos, como por exemplo, a Carta Celeste, que serve para a visualização do 

universo com todos os planetas, estrelas, constelações, rotações dos planetas, e 

outros recursos que os alunos podem visualizar, outro exemplo e o Google Maps 

ou o Google Eather que possibilitam que os alunos visitem diversos lugares, 

podendo ser utilizado em aulas de geografia e história. E outros mais que os 

alunos e professores podem encontrar e trabalhar juntos, a exemplo de 

aplicativos direcionados ao estudo de determinada área. 

 Atualmente, há vários programas do governo federal que possibilitaram e 

promovem a inclusão digital a vários alunos das escolas públicas. Neste 

contexto, em Pernambuco, a partir da iniciativa do governo do Estado, foram 

distribuídos aos estudantes da referida rede pequenos laptops, tabletes que 

foram distribuídos aos alunos e professores para serem utilizados em sala de 

aula ou em casa. 

 

2.3. OS TABLETES – CONCEPÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

Tablet é um tipo de computador portátil, de tamanho pequeno, de fina 

espessura e com tela sensível ao toque (touchscreen). É um dispositivo prático 

com uso semelhante a um computador portátil convencional, no entanto, é mais 

destinado para fins de entretenimento que para uso profissional. 

Devido ao formato e à praticidade do uso da tela com os dedos, é muito 

usado para navegar na internet, para a leitura de livros, jornais e revistas, para 

visualização de fotos e vídeos, reprodução de músicas, jogos, etc. 

Recentemente, o governo do estado de Pernambuco distribuiu tabletes 

para as escolas da rede pública da educação básica, distribuídos com incentivos 

do governo federal. Um dos objetivos é a inclusão digital dos alunos das escolas 

públicas.  

A proposta para inclusão digital nas escolas conhecida como One 

Computer per Child - Um Computador por Aluno (tradução literal) foi adotada 

em vários países buscando democratizar o acesso à informação através de um 
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instrumento de inclusão digital. (CARVALHO, A. B. G.pag1, O Professor e o 

Desafio do Laptop em Sala de Aula). 

 

 

 

Figura 1:tabletes distribuído pelo governo de Pernambuco. 

Fonte:http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/tecnologia/imagens-

tecnologia/ThulioJun/53galeria.jpg 

 

Essas novas ferramentas educacionais contribuem para quebra de 

paradigmas do século passado e se modernize, incluindo novas ferramenta que 

podem auxiliar e dinamizar de forma mais ampla os conceitos educacionais. 

Saindo da antiga sala de aula do século passado, em que só e unicamente tinha-

se o professor, o quadro e o giz. Hoje a escola pode e está inovando-se e 

adotando as tecnologias que podem impulsionar a educação. Entretanto deve-se 

levar em consideração que a tecnologia por si só não produz nenhum 

conhecimento significante ao aluno, é sim o seu uso e sua apropriação e formas 

de utilização é o que pode fazer a diferença. Hoje grande parte das escolas já 

conta com laboratórios de informática nas quais os alunos tem acesso e podem 

interagir com os meios digitais e tecnológicos como os computadores portáteis 

os denominados tabletes, e também o acesso à internet auxiliando as aulas. Um 

exemplo básico: numa aula de história, geografia ou biologia onde o alunos só 

http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/tecnologia/imagens-tecnologia/ThulioJun/53galeria.jpg
http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/tecnologia/imagens-tecnologia/ThulioJun/53galeria.jpg
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poderia ver as imagem unicamente dos livros, com a utilização da internet 

possibilita os alunos fazer uma viagem no tempo, ver inúmeras imagens e 

pesquisas, descobrindo novos mundos, assim o uso desta tecnologia faz com que 

amplie-se a capacidade de raciocínio. Dessa forma, a tecnologia vem colocar o 

aluno no mundo tecnológico, a chamada inclusão digital. 

 A utilização de tabletes aos alunos da educação básica tem como 

finalidade o desenvolvimento da aprendizagem, a utilização deste meio 

caracteriza como uma forma em que o aluno aprenda mais com o auxílio desta 

tecnologia. Assim, o aluno passou a ter vantagens a mais, do que no passado que 

não dispunham desses meios tecnológicos de hoje, recursos que o computador 

lhe proporciona, ampliando as possibilidades de melhorar seu aprendizado. O 

aluno não precisa esperar unicamente pelo professor, mais sim passará a ir atrás 

da informação, o professor por outro lado terá outro papel, não apenas de ficar 

em frente da lousa copiando e explicando o assunto, o papel do professor neste 

momento e de conduzir o aluno a fazer pesquisa de forma correta e coerente, 

utilização de aplicativos e jogos educativos relacionados à matéria, ou seja, um 

papel de mediador. 

É verdade que o uso do tablete na educação não garante por si só que o 

aluno irá aprender ou que vai resolver todos os problemas, mas, terá como 

finalidade o auxílio no processo de aprendizagem, possibilitando uma ponte 

entre o aluno, professor e a tecnologia para que possa ter como garantia a 

melhoria na aprendizagem. 

Para que haja uma boa forma de aprendizagem em relação às máquinas e 

que primeiramente haja um domínio da máquina pelo professor, é necessário 

que ele sinta-se confiante na utilização da máquina. Não basta apenas 

disponibilizar a ferramenta e sim ter treinamento básico e eficiente para que  

possam ter conhecimento de como usar o aparelho em sua aula de forma que o 

aprendizado seja atingido, fazendo com que haja  um melhor aproveitamento do 

recurso tecnológico.  

O programa de distribuição de laptop do governo federal trata-se de 

distribuição de computadores portáteis, os chamados laptops, com o intuito que 

proporcionar inclusão digital aos alunos do ensino básico e colaborar com a 
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educação e ao mesmo tempo fortalecer, assim, a educação de escola de ensino 

básico. 

Uma das alternativas encontradas para promover ações de inclusão 

digital é utilizar a escola como espaço de inclusão digital a partir da formação de 

alunos e professores e uso educacional das ferramentas digitais. Esta estratégia 

pode ser encontrada em vários programas governamentais nos quais o foco é a 

mudança nas características da escola, nas práticas pedagógicas e nas formas 

com as quais alunos e professores se relacionam com o conhecimento. 

(CARVALHO, A. B. G.pag2, O Professor e o Desafio do Laptop em Sala de Aula). 

 

2.4. OS TABLETES EM SITUAÇÕES DE SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Os alunos que desfrutam deste bem tem mais acesso ao conhecimento 

fortalecendo e ampliando a capacidade de raciocínio. Dessa forma, ele passará a 

interagir mais nas aulas, com a utilização da ferramenta e facilitará suas 

pesquisas na escola. Ocorre que parte dos estudantes das escolas atendidas pelo 

programa é de baixa renda e muitos deles não têm acesso a computador com 

acesso a internet, grande parte dos alunos tem que se deslocar de suas casas até 

um cyber para poder ter acesso a informação com a utilização da internet e do 

computador. 

Com a utilização dos tabletes os alunos poderão usufruir do dispositivo 

com diversos meios como aplicativos e jogos educacionais que vêm instalados 

nestes aparelhos, proporcionando diversão e aprendizado, biblioteca virtual, a 

navegação a internet, com realização de pesquisas e etc. Com isso  

proporcionando ao aluno formas de melhorar seu aprendizado. 

Por outro lado, há algumas desvantagens ou problemas quanto a 

utilização dos tabletes. Relata-se que, em visita a uma escola municipal, na qual 

foram distribuídos laptops chamados de “Prouca”, distribuído pelo governo 

federal para as escolas, sabe-se que o programa distribuiu a cada aluno um 

computador portátil, mais não foram feitas as devidas assistências o que 

acarretou o acúmulo de vários computadores com defeito, onde apenas uma 

parte deles estaria funcionando. Os alunos não podem levar para casa, ficando 

assim guardados na escola, também não se poderia instalar algum tipo de 

programa e, devido à falta de assistência técnica, a escola fica subordinada a 
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visitas técnicas para os devidos reparos. Os professores até que usavam os 

laptops, mais com o passar do tempo, deixaram de utilizar por falta de internet e 

também por causa do número de aparelhos defeituosos, ficando inviável 

ministrar aula com apenas alguns alunos com acesso e outros não, ou ter que 

esperar o colega acabar sua atividade para poder fazer a sua, o que inviabilizava 

o trabalho com essa tecnologia em aula. Os laptops acabaram sucateados sem os 

devidos reparos, computadores estes que poderiam estar funcionando e sendo 

utilizados pelos os referidos alunos. 

Em outro programa “Aluno Conectado”, do governo do estado de 

Pernambuco, houve casos dos estudantes não utilizaram de forma adequada os 

equipamentos, muitas das vezes alienando-os sem nenhum sentimento de 

compromisso e de responsabilidade. Por outro lado, a distribuição se dá na 

maioria das vezes sem nenhum termo de responsabilidade nem com as 

orientações mínimas de uso, bem como, o professor não recebe formação ou 

capacitação para que possa monitorar o uso dos mesmos pelos estudantes. 

Frente às situações apontadas, no SITE do SIEPE, na aba “Aluno 

Conectado”, há o espaço para o cadastramento das máquinas de forma que o 

uso inadequado, bem como a alienação do equipamento possa ser acompanhado 

pela equipe da Secretaria de Educação. 

 

2.5. OS TABLETES  DISTRIBUÍDOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Os dispositivos móveis tabletes/PC são equipados e contam com recursos 

que garantem o bom funcionamento do equipamento por um bom tempo, suas 

principais características são: Processador Intel®, Atom™,de  frequência 1.60 

Hz 1.60 GHz, Memoria interna  de 2 GB, sistema operacional Windows 7  

professional (student Innovation Suite 2.5) de 32 Bits, pacote de escritório  

Office 2010 já estalado, tela com tecnologia touchscreen e caneta. Capacidade 

120 GB HD de memoria externa para que os alunos possam guardar conteúdos 

das aulas, peso de menos de 700 gramas, conta com bateria de um bom tempo 

de duração cerca de seis horas de carga, duas portas USB, 1 saída VGA e outra 

com HDMI, além de leitor de cartão, saída de áudio, caixa de som embutida, 

entrada para microfone, 1 porta de rede e webcam. Essas são algumas das 

principais características que contam com os tabletes. 
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Além de recursos educacionais como aplicativos e softwares, o tablet 

possui alguns recursos educacionais como: Cmap Tools, para desenho de 

mapas; Carbopolis, software sobre a poluição ambiental; Enigeo aplicativo de 

geografia que possibilita obter informação de países capitais e suas bandeiras; 

HagáQuê, edita historias em quadrinhos; JClic,  possibilita a confecção de 

exercício múltipla escolha; Klavaro, e um tutorial de digitação; Régua e 

Compasso, software de geometria. Também conta com biblioteca de livros em 

formato PDF.  

            Além de outros aplicativos como Audacity, para adição de áudio; Calibre, 

gerenciador de livros e arquivos; Inkscape, aplicativo para edição de desenho; 

Skype, aplicativo para chamada de vídeo e voz; VLC, aplicativo para execução de 

áudio; Windows Movie Maker, software de adição de vídeo, e conteúdo 

fornecido pela Intel, como visualizador de arquivo em formato PDF; aplicativo 

que converte texto escrito com caneta para texto, e ferramenta de backup e 

restauração do sistema  

 

3. DISCUSSÕES E RESULTADOS 
Nossa pesquisa ocorreu em escolas do município de Angelim - PE. Para o 

levantamento de dados foi elaborado um questionário fechado, destinado aos 

professores de uma referida escola estadual do ensino médio, o qual foi 

respondido por sete professores de diversas disciplinas como (Língua 

Portuguesa, Geografia, História, Sociologia, Educação Física, Química e 

Biologia). As respostas foram categorizadas quanto à utilização pelos alunos: 

como utiliza; o que fazem com os tabletes nas aulas; o uso e repercussão na 

aprendizagem; as formas de interação; as vantagens do uso. Quanto o acesso e 

formação dos professores: teve treinamento; sente-se preparado; as 

dificuldades. 

No espaço do questionário para comentários apenas um professor 

colocou a dificuldade de usar a ferramenta sem acesso à internet, pois a maioria 

dos aplicativos e programas precisavam serem baixados. 

É de grande importância que e escola disponha de uma infraestrutura de 

rede que lhe posa assegurará o acesso a internet e equipamentos que sejam 

capazes de suportar o fluxo de dados da escola, com isso contribuir para o bom 
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funcionamento e aproveitamento dos equipamentos. Para que os professores e 

alunos posam utilizar os equipamentos, no caso, os tabletes de uma melhor 

forma, alunos e professores devem estar conectados a rede de internet e assim 

realizar suas atividades escolares como pesquisas sobre os assuntos referente a 

aula, trabalhos escolares que o professor poderá passar, com isso contribuindo e 

auxiliando o aluno nos seus estudos. 

Veremos a seguir, as principais respostas conforme as categorias dos sete 

professores que responderam a questão que perguntava como eles utilizam os 

tabletes:  

 

 

 

 

Assim, percebe-se que a distribuição dos equipamentos, os tabletes 

possibilitaram aos alunos a inclusão digital, inclusão de novas ferramentas que 

passaram a auxiliá-los tanto em sala de aula, quanto em outros ambientes como 

a sua utilização em suas casas, possibilitando adquirir de certa forma um 

aprendizado em qualquer lugar que esteja. Com isso, se usado de forma correta, 

coerente ao que foi imposto, possibilitará um grande ganho educacional. A 

tecnologia por si só não fará com que o aluno aprenda, mas sim possibilitará 

meios para a obtenção do conhecimento. 

 

 

 

 

 

Nota-se que alguns professores não acreditam no potencial que o 

equipamento possa proporcionar em sala de aula. Mas se usado de forma 

correta, atrelado com uma boa didática pedagógica passará a proporcionar 

vários benefícios a educação, alguns educadores não percebem como o uso da 

tecnologia pode enriquecer mais o ambiente escolar, acabam acostumando com 

Eles ficaram divididos em Pesquisa e utilização de aplicativos e software e 

apenas dois não apresentaram formas de utilização. 

E quanto os alunos que fazem com os tabletes em sala de aula, as respostas 

apontam que Estudam, pesquisam e jogam. 

Quanto à utilização dos tabletes, quando questionados se apresentou alguma 

melhora no desenvolvimento da aprendizagem ou rendimento dos alunos em 

sala de aula, dos sete professores, um colocou como razoável, três disseram 

pouca e  três colocaram como nenhuma contribuição e até que só atrapalha o 

uso na sala de aula.  
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os mesmo métodos de ensino, sem querer aderir as novas tecnologias e ver o 

que ela tem a oferecer, com isso possibilitando abrir novas  portas ao 

conhecimento.  

 A utilização de tabletes no ensino apesar de está em franca discussão, 
ainda e uma inovação no Brasil, pois apesar de se observar iniciativas de 
escolas e instituições de ensino superior adotando esta tecnologia, ela 
ainda passa por algumas resistências, principalmente daqueles 
professores que ainda se recusam a pensar no ensino mediado por 
tecnologias digitais. Apesar de muitos até acreditarem na importância 
do uso de computadores e Internet, alguns ainda possuem dificuldades 
em pensar como trabalhar seus conteúdos através desta gama variada 
de possibilidades, pois aprenderam numa era sem estes recursos e agora 
precisam ensinar um público sedento por conhecimentos deste mundo 
tecnológico. (BOTTENTUIT JÚNIOR, 2012, p. 140)  

 

O que se pode notar é que se não há estimulo de parte de alguns 

professores para a devida utilização do equipamento, de que adianta a 

distribuição da tecnologia, quando o professor não sente-se motivado ou 

preparado ou não tem tanta familiaridade para lidar com a referida tecnologia 

em sala de aulas. Alguns professores se sentem constrangidos em revelar suas 

dificuldades com o uso de referida tecnologia em sala de aula.  Quando o 

professor tem o domínio da tecnologia junto à didática pedagógica ele 

desenvolve meios que possa lhe proporcionar uma aula mais dinâmica e com 

mais recursos que estão atrelados aos dispositivos como os tabletes, fazendo 

uso, por exemplo, a utilização de jogos e aplicativos educacionais que posam 

fazer com que aprendam e também possa prender a atenção do aluno. De certa 

forma, é uma grande ferramenta educacional, dependendo de como é o seu uso 

em relação á educação.  

Quando o professor é treinado, capacitado para o devido uso do 

equipamento e o utiliza de maneira coerente e correta junto á disciplina, 

possibilitará que o professor possa repassar aos alunos boas maneiras de 

utilização dos tabletes, entre outras tecnologias.  O professor passa a ver como 

um incentivo e não simplesmente como um objeto que poderá atrapalha a aula, 

ou deixando os alunos dispersos da aula sem a devida atenção que deveria ser 

dada a aula. 

No cotidiano do homem do campo ou do homem urbano, ocorrem 
situações em que a tecnologia se faz presente e necessária. Assumimos, 
então, educação e tecnologia como ferramentas que podem 
proporcionar ao sujeito a construção de conhecimento, preparando-o 
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para saber criar artefatos tecnológicos, operacionalizá-los e desenvolvê-
los. (BRITO & PURIFICAÇÃO, 2008, p. 23). 

 

Grande parte dos professores que não aceitam o uso das tecnologias em 

sala de aula, geralmente foram da época em que as tecnologias não tinham tanto 

espaço na educação, não tinha tantos meios de informação ou não tinha 

tecnologias voltadas a educação. Assim não imaginavam que estes meios 

poderiam os auxiliar e deixar suas aulas mais dinâmicas e interativa, como por 

exemplo, com o uso de aplicativos com realidade virtual, tecnologia que 

fortalece muito a forma de intender sobre determinada área ou assunto de 

maneira mais clara e objetiva. 

 Hoje há uma grande variedade de softwares educacionais, entre eles 

softwares de realidade virtual que proporcionam novas experiências como 

simulações de ambientes etc. Com isso possibilitando que o aluno possa 

compreender com mais clareza sobre determinado assunto, possibilitando 

aprender com as experiências obtidas, experiências essas que não seriam 

possíveis aos alunos se não pelos ambientes de simulação virtual, 

proporcionando que o aluno possa observar determinada situação sem por em 

risco sua vida física.  

 Há aqueles professores que utilizam os software mais não sabem direito 

como utilizá-los, no entanto, acreditam no potencial que ele pode proporcionar, 

com isso tentando ao máximo o bom aproveitamento, acreditam nas 

possibilidade que o software poderá lhe proporcionar. Assim, havendo uma 

melhor capacitação para os professores, possibilitará uma melhor forma de 

utilização do equipamento no processo de ensino aprendizagem, possibilitando 

o bom aproveitamento do equipamento em suas aulas com os alunos. Para isso, 

também é fundamental, tempo disponível para os professores, de forma que 

possam se preparar e elaborar suas aulas incluindo a utilização desses recursos. 

 

 

 

Percebe-se uma contradição entre as respostas, demonstrando que eles 

estão inseguros e confusos quanto ao uso dos tabletes. Cabe aos responsáveis 

preparar melhor o professor para que ele possa encontrar a melhor forma de 

Sobre as vantagens na utilização dos tabletes em sala de aula, é interessante 

perceber que quatro professores colocam que torna a aula mais dinâmica, 

um diz que eles interagem e dois que não vê nenhuma contribuição. 
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utilização do equipamento e com isso proporcionar maior aprendizagem e um 

ambiente interativo e dinâmico aos alunos, essa capacitação tem que ser 

constante acompanhando as inovações tecnológicas que lhe e apresentada, para 

que os equipamentos não sejam usados apenas para entretenimento dos alunos 

nas horas vagas depois da aula. 

 

As tecnologias móveis desafiam as instituições a sair do ensino 
tradicional em que o professor é o centro, para uma aprendizagem mais 
participativa e integrada, com momentos presenciais e outros com 
atividades a distância, mantendo vínculos pessoais e afetivos, estando 
juntos virtualmente.  (MORAN, 2013, p 30) 

 
 

Muitos professores não se adequam a novas experiências como a 

tecnologia, não veem como uma forma de conhecimento, e que possa abrir 

portas para o mundo, pensam que apenas o conteúdo dos livros e suficiente 

para que os alunos aprendam e com isso o aluno de certa forma passa a usar a 

tecnologia, mas não faz ponte ao aprendizado, como quanto e tão grande o 

campo de pesquisa, que com o auxilio da internet ele poderá descobrir. 

Muitos alunos por não conseguirem fazer uso da internet e meios 

educacionais como a pesquisas e ao conhecimento, apenas a utilizam para jogos 

ou para meios de comunicação, como por exemplo, no caso das redes sociais, 

onde grande parte dos adolescentes usa apenas para conversas como o caso do 

facebook ou WhatsApp que podem prender as pessoas apenas as conversa e até 

atrapalham na hora das pesquisas ou estudos. 

 Mas as redes sociais como o facebook, por outro lado, pode ser usada 

para educação como plataforma de apoio ao processo de ensino/aprendizagem, 

já que os alunos estão uma parte do dia sempre conectados, o professor poderá 

criar grupos e comunicar-se com os seus alunos. Uma forma de 

acompanhamento de atividades ou divulgação de conteúdo das aulas etc. 

 

 

 

 

Quanto ao seu preparo para usar os tabletes em sala de aula, a maioria nunca 

recebeu formação para usá-los e apenas dois disseram que tiveram apenas 

algumas instruções. Assim dois dos entrevistados  dizem que se sentem 

preparado e cinco dizem que mais ou menos e que não se sentem seguros.  
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Nota-se que alguns professores não se sentem preparados para a 

utilização das tecnologias educacionais como no caso dos tabletes educacionais, 

o uso das tecnologias educacionais por si só não garante o aprendizado ou um 

bom aprendizado, tem que haver junto a distribuição da tecnologia a  

capacitação aos professores para o devido uso correto do equipamento em sala 

de aula ou em outros ambientes educacionais que impulsiona o conhecimento 

do aluno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à frequência de utilização do tablete em sala de aula. Dois fazem 

uso razoável, e quatro uma vez ou outra e um, nunca faz uso. 

Quanto à conservação, e se  os alunos fazem uso adequado dos tabletes, 

preservam as suas  maquinas,  quatro dizem  mais ou menos, e três  alguns sim e 

outros não e se algum aluno  danificou a sua maquina ou alienou? A maioria diz 

que os alunos danificam o tablete e três professores falam que alguns retiram o 

sistema operacional  

  Esses alunos que não preservam ou repassam o equipamento para outras 

pessoas não dão a importância devida ao equipamento adquirido pelo Estado. 

Esses alunos acabam negociando o objeto porque não o vê como um objeto de 

aprendizagem e sim como um objeto qualquer, e consideram que uma 

determinada quantia que ele possa adquirir com o repasse do produto que lhe 

foi doado será de maior valia. Isso tudo ocorre porque a escola não faz o uso 

devido no processo de ensino e aprendizagem. Outros alunos acabam 

desinstalando os softwares originais contidos nos tabletes como sistema 

operacional e software educativos para poder instalar outros software que 

Quanto à frequência de utilização do tablete em sala de aula. Apenas dois 

fazem uso razoável, e quatro uma vez ou outra e um nunca faz uso. 

Quanto à conservação, e se os alunos fazem uso adequado dos tabletes, 

preservam as suas maquinas, quatro dizem mais ou menos, e três alguns sim e 

outros não, e se algum aluno danificou a sua maquina ou alienou? A maioria 

diz que os alunos danificam o tablete e três professores falam que alguns 

retiram o sistema operacional e colocam outro desbloqueado. Ou repassam o 

objeto. 
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acham conveniente e até outro sistema operacional que goste ou ache melhor. O 

aluno que tem essas atitudes de alienar seu tablete não percebe o que estão 

perdendo para sua vida escolar, acabam excluindo grandes oportunidades que 

lhe foram atribuídas de enriquecer seus estudos e conhecimentos sobre 

determinadas áreas de estudos, que ele poderiam ter aprendido a dar valor e 

não descartar como um abjeto qualquer. 

 Os aplicativos didáticos podem proporcionar aos alunos e professores um 

ambiente interativos de cores e objetos e ícones, e que passam á auxiliar os 

alunos em determinados assuntos e matérias, como por exemplo um  aplicativo 

de química cujo objetivo possibilita ao aluno a demonstração da tabela periódica 

possibilitando  fazer experiências para saber o que poderá ocorre se misturado 

determinado elemento químico, como ele poderá ser comportar, suas 

característica com recursos de sons e imagens. 

Os tabletes podem ser usados para os mais diferentes fins, como 

pesquisas trabalhos jogos educacionais, etc. 

 

A diversidade de aplicativos que podem ser instalados no tablete 
permite visualização de mapas interativos, organização pessoal, 
produção textual, gravação de áudio e diversas outras funções. A aula 
pode ser gravada e acessada sempre que necessário. Anotações pessoais 
podem ser organizadas de uma forma prática e facilmente acessadas. E, 
todos esses dados podem ser compartilhados entre os próprios alunos e 
entre os alunos e o professor, permitindo que se crie a consciência e a 
capacidade de refletir, pensar e agir conjuntamente, criando-se a 
competência coletiva. (MOTTA, 2012, p. 36) 

 

Por isso de certa forma cabe ao professor descobrir meios e métodos de 

utilização dos equipamentos os tabletes, e não só dos tabletes, mas também de 

qualquer outras tecnologias que posam ser absorvida pela educação, com isso 

possa motivar o aluno, que esse aluno possa se sentir motivado em utilizar os 

tabletes, e que o professor possa ter subsídios para motivar o aluno,  em direção 

ao processo de ensino e aprendizagem, onde o aluno aprenda,  estando  

conectado ou até mesmo desconectado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesse trabalho tivemos a oportunidade de vê a dificuldade dos 

professores no uso dos tabletes no processo de ensino e aprendizagem. 

Professores esses que não se sentem ou não estão preparados para utilizar 

determinadas tecnologias em sala de aula, ocasionado na maior parte das vezes 

por medo ou por falta da devida capacitação para sua utilização de forma 

correta. Ocasionando perdas de oportunidades na realização de suas atividades 

em sala de aula. 

   Investir em infraestrutura de rede de internet nas escolas de grande 

importância, para poder proporcionar ganhos, um auxilio nas atividades 

escolares, se aprimorando mais nos conhecimentos, nas informações, com o uso 

da internet aproxima ao conhecimento, além de proporcionar o conhecimento 

proporcionar conhecer novos povos, novas culturas, que antes eram 

desconhecidos por parte das pessoas que antes não dispunham destes meios. 

Além de ser um meio de comunicação rápida. 

     E os professores precisam tanto quanto os alunos de fazerem uso das 

tecnologias, como é o uso da internet e equipamentos como tabletes e laptops  

aprimorando seus conhecimentos. Hoje as informações estão sempre em 

constante velocidade, devemos todos, tanto os professores como os alunos fazer 

uso dessas informações, que são infinitas sobre qualquer tipo de conhecimento, 

auxiliando e dinamizando as nossas vidas, abrindo portas para novos 

conhecimentos. 

    Certo que precisamos de informações e meios de comunicações tanto 

que os governos junto com suas politicas de distribuições tecnologias para as 

escolas distribuem tabletes a alunos e professores como uma forma de inclusão 

digital, mas deve-se questionar e avaliar a sua utilização das tecnologias. Se 

estas tecnologias estão sendo utilizada de forma correta e coerente, ao seu uso 

didático. Percebe-se e é comprovado que não bastam equipar as escolas, alunos 

e professores se não á mudanças na forma de utilização de ensino. 

  São novos meios, estes tecnológicos, são fornecidas as escolas, mas de 

nada adianta se não há uma política que proporcione o uso de tecnologias e a 

educação, com isso devesse ser criada novas formas de uso de tecnologia e 

educação, deve-se repensar as formas de educação com esses meios, para que os 

professores possam realizar suas atividades, posam proporcionar uma aula mais 

empolgante aos alunos com novos artefatos, que proporcionem prender a 

atenção dos jovens que nos dias de hoje estão sempre à procura de novas 

informações e recursos: blogs vídeos no YouTube, redes sociais tec.. 

  Hoje existem várias tecnologia que os governos poderiam disponibilizar 

as escolas, meios que posam auxiliares os professores em sala de aula, como 
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aplicativos de realidade virtual e outros mais, mas quanto o uso desses recursos, 

uma grande parte dos professores não  se disponham a utilizá-los em suas aulas, 

ocasionados por despreparo ou medo da sua utilização na presença dos alunos, 

que por certa vez acabam tendo um melhor domínio e conhecimento   da 

referido equipamento referente a estes professores. 

Capacitação de professores, como forma de repensar a forma de educar 

com a utilização da tecnologia, dinamizando e otimizando meios de 

aprendizado, para os novos alunos da internet, alunos que não se desgrudam do 

Smartphone e tabletes, com isso proporcionar aos alunos uma forma de 

utilização da tecnologia de forma correta, possibilitando aprimorar o uso 

educacional.    

A tecnologia esta aí em nossa volta, em quase todos os lugares e porque 

não aproveitar os  benefícios que ela pode proporcionar;  suas vantagens e tudo 

mais que ela tem a nos oferecer. E o que acontece quando é adicionada a 

educação, quantos benefícios que poderia proporcionar em um modo de 

aprendizado se bem utilizada quantos benefícios que poderia proporcionar?  

                Pena que não há o investimento necessário, nem políticas públicas 

suficientes para a valorização e capacitação do profissional da educação, em 

especial os educadores das escolas públicas, principalmente das escolas 

beneficiadas com a distribuição dos tabletes.  
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APÊNDICE A 

Questionário 

Questionário sobre a utilização dos tabletes em sala de aula 

1- Disciplina: 

2-Como e a sua utilização dos tabletes em sala de aula.  

(  )Pesquisas, (  ) Utilização de aplicativos e software.(  ) Apenas como passa 

tempo ou jogar.(  ) Nenhuma dessa alternativas. 

3- O que os alunos fazem com os tabletes na maior parte de tempo da aula. 

(  ) Estudam  (  ) pesquisam (  ) jogam 

4- Os tabletes possuem algum programa para trabalhar em sala de aula? 

(  ) sim (  ) poucos (  ) não conheço (  ) nenhum  

5- A partir da utilização dos tabletes, em sala de aula notou alguma melhora no 

desenvolvimento, notas dos alunos.                                                                          

(  )sim, (  )razoável, (  )pouco  (  )nenhuma 

6- A utilização do tabletes  ajudou na aprendizagem? 

(  ) Sim (  ) pouco (  ) só atrapalha a aula. 

7- Quais as vantagens na utilização dos tabletes em sala de aula? 

(  ) Aula mais dinâmica, (  ) os alunos interagem mais , (  ) nenhuma,                     

(  ) atrapalha a aula 

8- Você recebeu treinamento para a utilização dos tabletes em sala de aula? 

(  ) Sim  (  ) Apenas algumas  instruções, (  )muito pouco  (  ) nenhuma.  

9- Qual a frequência de utilização do tablete em sala de aula. 

(  ) Em todas as aulas (  )Usa com frequência.(  ) Faz uso razoável.(  ) Uma vez 

ou outra (  ) nunca faz uso. 

10- Você se sente preparado para utilizar os tabletes em sala de aula? 

(  ) Sim, (  ) mais ou menos,  (  ) Não. 

Se não, quais suas dificuldades em lidar com os tabletes em sala de aula? 

(  ) Não estou preparado, (  ) não me sinto seguro, (  ) medo. 
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11- Em relação as aulas. os alunos interagem, gostam da ferramenta? 

(  ) Sim ( ) Não (  ) atrapalha a aula 

12- O uso desta tecnologia auxilia no desenvolvimento dos alunos? 

(  ) Sim, (  ) Não 

13- Quais as vantagens na utilização do tablete em sala de aula? 

(  ) muitas, (  ) poucas, (  ) nenhuma. 

14- Sobre a conservação, os alunos fazem uso adequado dos tabletes, preservam 

as maquinas? 

(  ) sim  (  ) mais ou menos, (  ) alguns sim e outros não, (  )não. 

Houve algum aluno que danificou a sua maquina ou alienou? 

(  ) Sim, (  ) alguns, (  ) vários, (  ) poucos,  (  )não tenho conhecimento. 

 

Observações e Comentários  

 

 

 

 


