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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa aborda as principais contribuições da utilização de dispositivos móveis na 

modalidade de Educação a Distância, bem como o perfil dos tutores de duas instituições de 

ensino a distância do município de Garanhuns. A computação móvel surgiu da necessidade de 

se ter acesso à informação em qualquer lugar que estejamos sem a necessidade de ter um 

horário pré-estabelecido. O Mobile Learning ou aprendizagem móvel é uma forma de 

interagir utilizando os dispositivos móveis no processo de ensino-aprendizagem. Onde estes 

dispositivos podem se tornar grandes aliados no processo de aprendizagem dos alunos, pois 

possibilitam o acesso a inúmeras informações, além da comunicação dos alunos com a 

instituição de ensino, os tutores, trazendo mais interação para os mesmos. Os tutores 

desempenham um papel muito importante, pois esclarecem dúvidas que surgem dos alunos no 

decorrer do curso, além de supervisionar a aprendizagem dos alunos.  

 

Palavras-chave: Educação a Distância, Dispositivos móveis, Mobile Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 

This research addresses the main contributions of the use of mobile devices in the form of 

distance education, as well as the profile of tutor’s two distance learning institutions in the 

municipality of Garanhuns. Mobile computing arose from the need to access information 

wherever there without the need for a preset time. The Mobile Learning or mobile learning is 

a way to interact using mobile devices in teaching and learning. Where these devices can 

become great allies in the learning process of the students, as they allow access to a wealth of 

information, and communication of students with the educational institution, tutors, bringing 

more interaction for them. Tutors play a very important role because clarify doubts arising 

from the students during the course, and supervise student learning. 

 

 

Keywords: Distance Learning, Mobile Devices, Mobile Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as pessoas estão cada vez mais utilizando a tecnologia. A tecnologia da 

informação (TI) é um conjunto de recursos que são responsáveis por coletar, distribuir e 

armazenar informação. Estamos em uma era que a comunicação através do dispositivo móvel 

se tornou essenciais, pois em qualquer lugar que estamos temos acesso a informação. Os 

dispositivos portáteis, em especial os Tablets e Smartphones nos trazem uma diversidade de 

recursos para que possamos ter comunicação com mobilidade.  

A computação móvel surgiu com a necessidade de se ter acesso à informação em 

qualquer lugar que o usuário esteja.  Os dispositivos móveis são aparelhos que possuem 

algum meio de comunicação, principalmente sem fio. Tablet, Smartphones, PDA, ("Personal 

Digital Assistant" - Assistente Digital Pessoal), Netbook. O uso desses dispositivos está se 

tornando cada vez mais frequente, pois basta estar conectado a Internet para termos acessos a 

diversas informações. A mobilidade oferecida pela computação móvel tende a aumentar cada 

vez mais. Podemos usar essa tecnologia em diversas áreas principalmente na Educação.  

A Educação à Distância é uma modalidade de ensino onde os alunos não precisam 

estar na sala de aula todos os dias, eles são avaliados por sua participação no AVA (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem). A educação a distância está sendo cada vez mais procurada pelas 

pessoas que desejam ingressar em uma universidade, na maioria das vezes essas pessoas 

preferem essa modalidade de ensino por não disporem de tempo para estarem em um ensino 

presencial.  Os dispositivos móveis podem ser grandes aliados a Educação à Distância, pois 

em qualquer lugar que estejamos podemos ter acesso a qualquer tipo de informação, sejam 

elas notícias sobre o curso (avisos por email), comunicação com tutores.  

O e-learning possui todas as características da EAD, mas de forma original, pois se 

apoia nas TICs, basicamente nas eletrônicas, assim é capaz de oferecer conteúdo de qualidade 

a grande número de pessoas a custo baixo (Gomes; Ribeiro, 2004). 

Para Gomes e Ribeiro (2004), o e-learning pode ser utilizado para apoiar, orientar e 

ensinar a distância.  A aprendizagem por m-learning (meios eletrônicos) nós traz uma série de 

vantagens, primeiro a mobilidade, pois o aluno que possui acesso a tecnologias portáteis 

(Netbook, smartphone) ele tem condições de suprir suas necessidades de aprendizagem, 

porque ele tem tudo em suas mãos, informação, conteúdo, comunicação.  

 



12 
 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nos próximos capítulos serão abordados sobre o que é educação a distância, qual o 

papel do tutor na EAD, o que são dispositivos móveis e qual as contribuições dos mesmos 

para a modalidade de ensino a distância. 

2.1 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA/ TUTORIA 

 

A educação à distância é uma modalidade de ensino onde os alunos passam maior 

parte do tempo estudando em casa e não necessariamente na universidade.  

(Moran 2009) define Educação à distância como: 

 

 

 

 

 

A educação a distância está cada vez mais se incorporando no mundo, pois ela abre 

possibilidades para pessoas que querem ingressar em uma graduação, pós-graduação, mais 

que muitas vezes não podem estar todos os dias na Universidade, seja por motivo de trabalho, 

deficiência física, ou por pessoas que moram longe das instituições de ensino, essas são 

alguns dos motivos das que ingressam nas Universidades à distância. 

 Ainda existe muita resistência das pessoas em fazer um curso à distância, pois a 

maioria acha que o curso a distância não exige muito como no ensino presencial, por isso 

acabam ficando com um receio ao ingressar e muitas vezes abandonam o curso, pois é 

praticamente do mesmo jeito, exige esforço, dedicação, preocupação com o prazo das 

atividades, o aluno deve aprender sozinho a estudar, pois na maioria das vezes é assim que 

funciona. 

A Educação a distância passou por três gerações. Conforme Maia e Mattar (2007), o 

uso de inovações tecnológicas da comunicação para a realização da Educação a distância 

passou por três gerações.  Na 1ª geração o ensino era feito por correspondência, os alunos 

recebiam o material impresso através do correio, a comunicação era demorada, às vezes os 

materiais chegavam atrasados para os alunos dificultando assim o seu aprendizado. Logo 

Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, 

mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão 

separados espacial e/ou temporalmente. É ensino/aprendizagem 

onde professores e alunos não estão normalmente juntos, 

fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por 

tecnologias, principalmente as telemáticas, como a Internet. 
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depois surgiu a 2ª geração o ensino era feito através dos meios de comunicação, rádio, 

televisão, fitas de áudio e vídeo, conferências por telefone. Em 1923 surgiu a Rádio Sociedade 

do Rio de Janeiro, essa rádio tinha a função de possibilitar a educação popular, nessa geração 

houve grandes avanços na forma de ensinar, pois agora os alunos podiam assistir/ouvir as 

aulas gravadas pelos professores tornando o processo de aprendizagem mais rápido. O 

Telecurso se consolidou nesta geração, com a teleducação (aprendizagem baseada em 

recursos televisivos). Na terceira geração as novas tecnologias já toma espaço, pois surgem os 

ambientes interativos, o computador, a aprendizagem é baseada em videoconferências, 

Internet. Para Torres (2004), a tecnologia da informação tornou a comunicação entre os atores 

uma das principais características da EAD contemporânea. Várias pessoas conectadas a 

internet, formando uma rede de informações permitindo a interação remota entre os diversos 

agentes do processo de ensino aprendizagem à distância. Na quarta geração o aluno interage 

diretamente com o computador. 

A EAD tem suas vantagens e desvantagens, uma das vantagens é que o aluno vai ter 

sua autonomia na aprendizagem, ele que tem que ter vontade de estudar para aprender.  O 

aluno terá sua competência individual, no mundo atual é muito importante sermos 

competitivos.  Uma das desvantagens do ensino na modalidade à distância é que muitas vezes 

quando se tem aula presencial, os alunos não comparecem, tornando difícil o contato com os 

professores, tutores, com a própria instituição.    

Segundo Santos (2000 apud VIDAL, 2002), a EAD apresenta-se como uma alternativa 

aos atuais métodos de educação, com  capacidade  de resposta  a  diversos  tipos  de 

necessidades, contribuindo assim nos seguintes aspectos:  

a) Alarga a oferta de programas adequados às necessidades atuais; 

b) Permite uma economia significativa de tempo e de deslocamentos e possibilita o 

acesso às pessoas com dificuldades especiais de ordem física ou de isolamento; 

c) Utilização de tecnologias de informação e comunicação que permitem trabalhar 

com grande quantidade de informação e com rapidez; 

d) Estimula a autoaprendizagem,  permitindo  um  desenvolvimento  pessoal  contínuo  

dos indivíduos, conferindo-lhes maior autonomia; 

e) Dá origem a métodos e formatos de trabalho  mais  abertos,  que envolvem  a 

partilha  de experiências; 
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f) Otimiza recursos com redução significativa de custos de formação; 

g) Permite conciliar a aprendizagem com  a  atividade  profissional  e  a  vida  familiar 

(incompatibilidade de horário ou outras exigências familiares ou profissionais); 

h) Possibilita ao aluno a escolha do método de aprendizagem que melhor se adapta ao 

seu estilo e possibilidades. 

Para Santos (2000 apud VIDAL, 2002), a EAD enfrenta obstáculos que resultam do 

contexto atual de atuação e cita como principais desvantagens: 

a) Não proporciona uma relação humana alunos/professor típica de uma sala de aula; 

b) Não gera reações imprevistas e imediatas; 

c) Exige elevados investimentos iniciais, isto é, muitos recursos para a criação dos 

conteúdos dos cursos, especialmente para produtos/suportes em formato multimídia; 

d) Exige alguns conhecimentos tecnológicos (informática e multimídia); 

e) Reduzida confiança neste tipo de estratégias educativas por parte dos mais 

conservadores e resistentes à inovação e mudança; 

f) Excesso de conteúdos teóricos; 

g) Componentes tecnológicos que desatualizam rapidamente; 

h) Custo de acesso à internet elevado por parte dos alunos. 

Apesar de apresentar vantagens e desvantagens a Educação a distância acaba sendo 

umas das possibilidades pra aqueles que não têm outras formas de estudar.        

Segundo uma pesquisa recente do Censo do Ensino Superior 2010 do Ministério da 

Educação (MEC), divulgado em outubro de 2011, e do Anuário Brasileiro Estatístico de 

Educação Aberta e a Distância (ABRAED), aumento pela procura de cursos de graduação na 

modalidade EAD foi maior em relação aos presenciais no Brasil. 

Entre 2009 e 2010, por exemplo, o crescimento de alunos à distância foi de 10,9%, 

sendo que das aulas presenciais foi de 6,45% no mesmo período, de acordo com o MEC. Ao 

todo, 2,5 milhões de alunos procuraram os cursos livres à distância em busca de qualificação 

profissional, idiomas e preparação. Para graduação, foram 930,2 mil pessoas e para pós-

graduação cerca de 150 mil alunos. (G1, Globo) 
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2.2  O PAPEL DO TUTOR NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

        

O tutor tem um papel muito importante na Educação à distância, pois ele é um apoio 

para o estudante. A ligação aluno-professor ainda é, no imaginário pedagógico, uma 

dominante, o que torna a tutoria um ponto-chave em um sistema de ensino a distância (Maia, 

1998, apud Niskier, 1999:391).  

A tutoria como método nasceu no século XV na universidade, onde foi usada como 

orientação de caráter religioso aos estudantes, com o objetivo de infundir a fé e a conduta 

moral. Posteriormente, no século XX, o tutor assumiu o papel de orientador e acompanhante 

dos trabalhos acadêmicos, e é com este mesmo sentido que incorporou aos atuais programas 

de educação à distância (Sá, 1998).  

Na perspectiva tradicional da educação à distância, era comum sustentar a ideia de que 

o tutor dirigia, orientava, apoiava a aprendizagem dos alunos, mas não ensinava. Assumiu-se 

a noção de que eram os materiais que ensinavam e o lugar do tutor passou a ser o de um 

“acompanhante” funcional para o sistema. O lugar do ensino assim definido ficava a cargo 

dos materiais, “pacotes” autossuficientes sequenciados e pautados, que finalizava com uma 

avaliação semelhante em sua concepção de ensino (Litwin, 2001). 

                           O Tutor desempenha um papel muito importante na educação à distância. De acordo com 

Iranita Sá (1998), o tutor em EAD exerce duas funções importantes - a informativa, 

provocada pelo esclarecimento das dúvidas levantadas pelos alunos, e a  orientadora, que se 

expressa ajudando nas dificuldades e na promoção do estudo e aprendizagem autônoma. “No 

ensino a distância o trabalho do tutor fica de certo modo diminuído considerando-se o clima 

de aprendizagem autônoma pelos alunos” (Sá, 1998:45), pois muito da orientação necessária 

já se encontra no próprio material didático, sob a forma de questionário, recomendação de 

atividades ou de leituras complementares. Constata-se que a função do tutor deve ir além da 

orientação. O tutor esclarece dúvidas de seus alunos, acompanha-lhes a aprendizagem, corrige 

trabalhos e disponibiliza as informações necessárias, terminando por avaliar-lhes o 

desempenho. 
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2.3  DISPOSITIVOS MÓVEIS  

               

 Dispositivos móveis como o próprio nome já diz, são dispositivos que levamos para 

qualquer lugar e com eles tem-se acesso à informação a hora que desejarmos. Eles facilitam 

nossa vida, hoje em dia é essencial ter um dispositivo móvel, pois através deles fazemos 

coisas que demorariam horas para executarmos, por exemplo: realizar pagamentos de contas 

online, pesquisar conteúdos para nosso aprendizado. 

Segundo Siqueira (2005, p.15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobile Learning ou aprendizagem móvel é uma nova forma de interagir com a 

utilização de dispositivos móveis. Segundo Mendes (2008) o Mobile Learning é um 

desenvolvimento do e-learning, ou aprendizagem por meios eletrônicos. De acordo com 

Rodrigues (2007, p.13) "A essência de m-learning encontra-se no acesso à aprendizagem 

através da utilização de dispositivos móveis com comunicações sem fios, de forma 

transparente e com elevado grau de mobilidade.”. 

Conforme Santos e Silva (2006), m-learning ou mobile learning é desdobramento da 

EAD que ocorreu através das TICs. Para Marçal, Andrade e Rios (2005), o modelo de m-

learning surge devido ao grande número de dispositivos móveis e das necessidades 

específicas de educação e treinamento. 

 

 Silva e Consolo apud Marçal (2005, p. 6) 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; 

Nos últimos anos, presenciamos o surgimento de inúmeros 

aparelhos portáteis, como notebook, laptop, handheld e 

Pocket PCs, com o intuito de auxiliar essa força de trabalho 

que chamaremos de móvel. Esses aparelhos não só nos 

auxiliam para a eliminação do papel nos processos 

comerciais, como também nos podem ajudar no 

gerenciamento de compromissos e contatos. 
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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  

 

Para Johnson (2007), é necessário bom planejamento na disposição dos itens gráficos 

(caixa de textos, comandos, listas, etc.) na tela dos dispositivos, uma vez que as telas desses 

dispositivos possuem tamanhos reduzidos; os aplicativos utilizados não devem consumir 

muita memória ou mesmo muito processamento, pois a sobrecarga no processador pode travar 

o dispositivo. Segundo Paes e Moreira (2007) a pequena autonomia da bateria de dispositivos 

e a falta de portabilidade e consumo elevado da bateria por parte de componentes são alguns 

dos problemas enfrentados pelos usuários do m-learning. 

         

Com o aparecimento do conceito Web 2.0 e suas ferramentas, tais como blogs,  

Wikis, Podcasts, etc. O uso de dispositivos móveis como Tablets, Notebooks e celulares 

ganharam novas possibilidades, pois desta forma o professor poderá encorajar seus alunos 

para as novas formas de expressão, comunicação e interação, bem como poderá enriquecer as 

práticas pedagógicas, com atividades que favoreçam o trabalho cooperativo e colaborativo, a 

estimulação de múltiplas competências cognitivas (ler, escrever, pesquisar, sintetizar, analisar, 

avaliar, aplicar, etc.), proporcionando ainda a comunicação multidirecional com todos os 

envolvidos, o aumento da facilidade de uso no armazenamento de dados, criação de páginas 

online, a criação de comunidades de prática, a estimulação da criatividade entre muitas outras 

atividades (Coutinho & Bottentuit Junior, 2009). 

 

2.3.1 TIPOS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Os dispositivos móveis são divididos em algumas categorias, Johnson (2007) os define 

em: laptops (ou notebooks), com grande capacidade computacional igualando-se ao desktop 

(computador de mesa ou pessoal); os PDAs (Personal Digital Assistant ou Assistente Pessoal 

Digital), com telas pequenas, mas grande força computacional, se comparados ao celular, 

atualmente um dos dispositivos móveis mais populares, mas com pequena capacidade de 

processamento e armazenamento, se comparado ao notebook ou ao desktop. Embora, alguns 
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celulares possuam memória expansível, Bluetooth e suporte à Java, o que os aproxima um 

pouco mais dos outros dispositivos. 

2.3.1.1 TABLET 

É um computador portátil, a diferença é que ele é mais leve que um computador de 

mesa, o Tablet é muito usado para acesso à internet, para ler livros, reprodução de músicas, 

vídeos, jogos.  Umas desvantagens é o seu preço que não é muito acessível. A sua tela é 

sensível ao toque (touchscreen) tornando mais interativo o seu uso. 

 

Figura 1 - Tablets 

 

2.3.1.2 SMARTPHONE 

 

O Smartphone tem sua origem inglesa e sua tradução é “Telefone Inteligente”. É o 

nome dado a um tipo de telefone celular, a diferença de um Smartphone para um celular é 

que, o smartphone tem mais recursos para ser utilizar, como por exemplo: teclado completo, 

touchscreen (tela sensível ao toque), suporte a MP3, acesso a USB, GPS, acesso a Internet.  

 

Figura 2 - Smartphones 
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2.3.1.3 PDA -(Personal Digital Assistant)  

 

É um dispositivo pequeno que tem as funções de um computador, ele pode ser usado 

para uso pessoal, mais é mais utilizado para uso empresarial, o PDA ou Palmtop como pode 

ser chamado também é muito utilizado por pessoas que gostam de organização, pois ele tem 

várias funções como armazenamento de dados, organização de calendários digitais. O PDA 

utiliza uma caneta como dispositivo de entrada e não um teclado como um computador 

normal.  

                             

Figura 3 – PDA 

 

2.3.1.4 NETBOOK 

O termo Netbook foi lançado pela Intel, ele é um computador menor que o notebook, 

possui quase todas as funções que o notebook, mais uma das desvantagens é que o Netbook 

não possui driver de CD/DVD interno.  Ele é leve é pode ser transportado para qualquer lugar.  

 

Figura 4 - Netbook 
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2.3.1.5 CELULAR 

 

O celular é um dispositivo móvel que pode ser levado para qualquer lugar, ele se 

tornou essencial na vida das pessoas.  De acordo com Marçal, Rios e Andrade (2005, p.2) o 

uso de recursos móveis como os celulares podem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 

pesquisa revela que o maior percentual de pessoas com telefone móvel celular está na faixa 

etária de 25 a 29 anos, onde 83,1% das pessoas têm celulares. Em 2011, diz o estudo, 115,4 

milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade (69,1%) disseram ter telefone celular para 

uso pessoal, representando um aumento de 23,1% em relação a 2009. No total, mais 21,7 

milhões de pessoas se tornaram donas de aparelhos móveis. Entre as regiões brasileiras, o 

maior crescimento foi verificado no Nordeste, onde 59,4% das pessoas de 10 anos ou mais de 

idade afirmaram ter telefone móvel em 2011. 

O celular tem uma grande contribuição no ensino da educação a distância, pois ele 

facilita a comunicação aluno/tutor, aluno/instituição. Ele é um grande aliado, pois possui o 

recurso do SMS – é um serviço que existe em todos os tipos de celulares muito simples, 

permitindo o envio de mensagens curtas para as pessoas, com isso os alunos podem ser 

comunicar com os tutores, outros alunos da instituição, existindo assim uma troca de 

informação. 

 

Figura 5 – Celular 

Melhorar os recursos para o aprendizado do aluno, que poderá 

contar com um dispositivo computacional para execução de tarefas, 

anotação de ideias, consulta de informações via Internet, registro 

de fatos através de câmera digital, gravação de sons e outras 

funcionalidades existentes. 
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2.4  CONTRIBUIÇÕES DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS NA EAD 

    

Em particular, dispositivos de comunicação sem fio oferecem a uma extensão natural 

da educação a distância via computadores (Lehner et al. , 2002), pois existe uma grande 

contribuição, na facilidade de aprendizagem do aluno. 

 

 O aluno pode ter acesso a conteúdos didáticos em qualquer lugar de acordo com a 

conectividade e com o dispositivo móvel utilizado. 

 Comunicação com a Instituição de Ensino a qualquer hora. 

 Aprendizagem por meio de redes sociais – Facebook, Twitter. Existe uma variedade 

de conteúdo, informações nessas redes sociais que podem contribuir para a 

aprendizagem do aluno, além de páginas na internet onde os tutores, alunos podem 

alimentar com conteúdos referentes aos cursos das Instituições de Ensino. 

 Aprendizagem por meio de softwares educativos voltados para educação à distância. 

 Interação com tutores a distância, alunos, tutores presenciais. 

 Acesso a conteúdos didáticos em qualquer lugar de acordo com a conectividade. 

Mas, para que essa aprendizagem ocorra de maneira adequada é preciso que os 

dispositivos móveis estejam adaptados, pois existem alguns fatores que limitam o seu uso. 

Carvalho (2005) destaca que os dispositivos móveis ainda apresentam um hardware restrito, 

não pelo seu tamanho ou peso e sim pelas suas limitações de tecnologia bem como (pouca 

memória flash, capacidade de processamento, tela com dimensões pequenas, duração da 

bateria limitada). 

Conforme o autor Krause apud Oliveira (2007) é destacado algumas limitações em 

termos gerais: limitações de processamento, limitações de memória, limitações de tela, 

limitações de software e expectativa do usuário.   
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3. METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica utilizada será uma pesquisa descritiva, o objetivo geral 

será demonstrar como os dispositivos móveis podem auxiliar no ensino-aprendizagem da 

educação à distância, para essa demonstração será utilizada referências de autores que já 

pesquisaram sobre esse assunto. A pesquisa foi dividida em três etapas: a primeira foi feito 

um levantamento de referenciais teóricos acerca da EAD, abordando suas vantagens, 

desvantagens, o perfil do tutor, a classificação dos dispositivos móveis,considerando suas 

características e contribuições para auxiliar no processo de ensino/aprendizagem dos alunos 

que cursam em uma modalidade a distância.  

A segunda etapa foi à investigação da utilização dos Dispositivos Móveis nos cursos 

de Educação a distância que funcionam no Município de Garanhuns. O objetivo foi analisar 

se em alguma das duas Instituições investigadas alunos e tutores utilizam algum dispositivo 

móvel para o ensino-aprendizagem. A pesquisa adotou práticas quantitativas, pois é a que 

mais de adéqua ao objetivo proposto. Foi aplicado um questionário com cinco tutores de cada 

Instituição (UAB- Universidade Aberta do Brasil, UNOPAR – Universidade Norte do 

Paraná). 

A terceira etapa constituiu na organização e analise dos dados coletados através dos 

questionários, foram elaboradas 08 questões, onde buscamos coletar informações sobre o 

perfil de formação dos tutores, conceitos acerca de dispositivos móveis, utilização e 

contribuições à aprendizagem na modalidade à distância. 

E por fim, após a coleta de dados, foi feita uma organização e análise das informações 

coletadas, para assim construir os resultados e as considerações finais acerca da investigação 

proposta.  
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4. RESULTADOS  

 

Diante das informações coletadas através dos questionários aplicados, chegou-se aos 

seguintes resultados.  

 

1 - Quanto à formação: 99% dos tutores afirmaram ter pós-graduação e apenas um tutor 

afirmou não ter pós-graduação. 

Os tutores que trabalham na EAD devem possuir uma formação continuada, pois a 

tecnologia está sempre trazendo algo novo para a educação. Segundo MARTINS apud 

SANTOS (2002, p.6) educação e formação de adultos na modalidade de EAD é uma atividade 

específica, comprometida com a realização do sujeito em todas as perspectivas de vida: 

humana, social, política, tecnológica, sob uma visão sociológica, ética e crítica da sociedade.  

 

2- Cursos sobre Novas Tecnologias  

Sobre o curso sobre novas tecnologias, 73% dos investigados afirmaram que nunca 

fizeram um curso sobre novas tecnologias e apenas 27% responderam que já fizeram um 

curso em que envolveu tecnologias.  

MORAN afirma que “Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantém distantes professores e 

alunos”. (MORAN in SILVA (2003). 

 

Gráfico 1- Cursos envolvendo Tecnologia 

27% 

73% 

Curso sobre Novas Tecnologias 

Sim 

Não 
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3- Quanto a Experiência como Docente/Tutor, 27% dos tutores afirmaram ter 5 anos ou 

mais de experiência, 37% afirmaram que possuem 2 anos de experiência e 9% responderam 

que estavam com 1 ano de experiência na educação a distância.  

 

Gráfico 2- Experiência como tutor ou docente 

 

 

4. Quanto ao tempo que trabalha na Educação a distância como tutor. 

18% dos tutores responderam que trabalham como tutor há mais de 5 anos, e 37% 

afirmaram que trabalham há pelo menos 2 anos. 

 

 

Gráfico 3- Tempo que trabalha como tutor 
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5. Sobre o conceito de um dispositivo móvel 

82% dos tutores responderam que um dispositivo móvel é um dispositivo que 

podemos levar para qualquer lugar, citaram exemplos: Smartphones, Tablet, Notebook. E 18 

% não conceituaram ou não quiseram responder. Segundo Reza B'Far (2005) : “Sistemas 

Computacionais Móveis são sistemas computacionais que podem facilmente ser movidos 

fisicamente ou cujas capacidades podem ser utilizadas enquanto eles estão sendo movidos. 

 

Gráfico 4- Conceito de Dispositivo Móvel 

 

6 – Sobre a Utilização dos dispositivos móveis na Educação a Distância 

75% dos tutores responderam que usam algum tipo de dispositivo móvel para 

comunicação com os alunos, principalmente o celular e o notebook. Os tutores entram em 

contato com os alunos através dos telefones celulares para informar alguma atividade, 

esclarecer alguma dúvida. 

 

Gráfico 5- Utilização dos dispositivos móveis  
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7-Quanto à forma da utilização dos dispositivos móveis  

Nessa questão foi perguntado como os tutores utilizam os dispositivos móveis, 67% 

não usam nenhum, 16% responderam que usam para acompanhamento de atividades e 17% 

afirmaram que através deles, mantém contato com os alunos. 

 

Gráfico 6- Forma de Utilização dos dispositivos móveis 

 

8- Disponibilidade dos dispositivos móveis pela Instituição de ensino para os tutores e 

alunos. 

Nenhuma das Instituições que foi aplicado o questionário disponibiliza dispositivos 

móveis para seus tutores ou alunos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo geral apresentar as vantagens e desvantagens que a 

EAD em junção com os dispositivos móveis pode trazer para revolucionar essa forma de 

ensinar como também traçar perfil dos tutores de duas Universidades que tem seus polos de 

Educação à distância no município. Diante de tudo que estamos vivendo no mundo atual, 

onde a tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida, devemos incorporar e adequar à 

tecnologia na nossa sala de aula. Com a utilização das mesmas, as aulas se tornam mais 

atrativas, pois não ficam só restritas ao uso do quadro. A educação a distância é uma 

oportunidade para as pessoas que querem ingressar em um curso superior e muitas vezes não 

tem disponibilidade. A comunicação em tempo real tem motivado as pessoas para a utilização 

dos dispositivos móveis que são pequenos aparelhos que levamos para qualquer lugar. A 

utilização dos dispositivos móveis na educação ainda é um desafio. Muitas pessoas ainda tem 

uma resistência quanto à incorporação dessas novas tecnologias no ambiente escolar. Mas, o 

que as pessoas ainda não enxergaram é que os dispositivos móveis só podem ajudar na 

aprendizagem do aluno, pois em qualquer lugar o aluno tem acesso à informação. 

Foi possível perceber que em ambas as instituições a maior parte dos tutores tem 

formação em pós-graduação e considerável experiência como tutor, isso ocasiona benefícios 

quanto à possibilidade do uso de dispositivos móveis. Porém, mesmo apresentando esses 

dados é possível observar que eles na sua maioria não realizaram curso que envolva o uso das 

novas tecnologias para educação. É importante salientar que é pouco o tempo dos tutores em 

atividades pedagógicas de cursos EAD, isso nos remete a refletir sobre a necessidade de cada 

vez mais os tutores se apropriarem de estratégias especificas para cursos que funcionem à 

distância.  Mais da metade dos tutores conceituaram corretamente dispositivos móveis,  e isso 

evidencia que eles já detém um conhecimento básico sobre os mesmos. Utilizam de uma 

forma simples esses dispositivos, na comunicação com alunos para avisar sobre provas, nas 

aulas presenciais, para tirar dúvidas e acompanhar as atividades solicitadas.   Um problema 

encontrado foi que nenhumas das instituições investigadas disponibilizam dispositivos móveis 

para tutores e alunos.  

O impacto de se usar os dispositivos móveis na educação está no processo de ensino e 

aprendizagem e na maneira como são incorporadas essas tecnologias na hora de ensinar e 

aprender.  
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ANEXO 

Questionário Aplicado aos Tutores 

Instituição ______________________________________________ 

 

Polo ___________________________    Data ____/______/______ 

Questionário 

1. Formação: (    ) Graduação       (     ) Pós-graduação       (     ) Outra formação  

 

2. Você já fez algum curso que envolveu Novas Tecnologias? 

 

(   ) Sim  Qual ? _________________________________________________   

(     ) Não 

 

3. Você teve outras experiências enquanto docente /tutor?    

 

    (    ) Sim   Quanto tempo ? _________________     (    ) Não 

 

4. Quanto tempo você trabalha na Educação à Distância? 

______________________________ 

 

5. Conceitue dispositivos móveis: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Usam dispositivos móveis nas aulas de Educação à distância? 

(      ) Sim    (      ) Não 

 

De que forma? Exemplifique a atividade 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. A instituição disponibiliza dispositivos móveis aos tutores, professores e alunos? 

(      ) Sim    (      ) Não 

 

8. Quantos tutores trabalham nessa instituição?   

__________________________________________________ 


