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RESUMO 

 

Com o avanço da tecnologia móvel, foi visto que as informações podem ser 

acessadas de qualquer lugar, sem a preocupação de limites geográficos. Diante 

disso foi feito um estudo abordando o uso de dispositivos móveis como ferramenta 

para educação, para auxiliar os professores em projetos pedagógicos nas suas 

atividades em sala de aula, e também sobre a utilização das redes sociais 

educacionais no processo de ensino-aprendizagem e ainda as melhorias que as 

mesmas oferecem aos alunos. Mas para a utilização desses tipos de ferramentas é 

necessário que às escolas que não concordam com uso dessas tecnologias em sala 

de aula, comecem a deixar a resistência em fazer uso delas, pois a cada dia que 

passa é crescente o uso das Tecnologias da Informação em sala de aula. Desta 

forma está sendo apresentado o projeto para a criação de uma rede social voltada a 

educação sendo a mesma, para dispositivos móveis: o Plug que é uma rede social 

educacional voltado para instituições de ensino, que promove o processo de 

aprendizagem colaborativa. Sendo assim, o sistema visa à colaboração entre alunos 

e professores, impulsionando a participação, que acontece através da troca de 

informações de forma objetiva e dinâmica. O objetivo do aplicativo é fazer com que o 

aluno salve tempo enquanto utilize o ambiente, fazendo o uso do Timer Saver. Com 

tudo haverá um incentivo para que ultrapassem as fronteiras da educação 

presencial, tornando uma educação aberta e colaborativa.  

Palavras chaves: Tecnologia da Informação, dispositivos móveis, redes sociais 

educacionais, aprendizagem colaborativa, mobile learning.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRATIC 

 

With the advancement of mobile technology, it was seen that the information can 

be accessed from anywhere, without concern for geographic boundaries. 

Considering this was a study addressing the use of mobile devices as a tool for 

education, to assist teachers in teaching projects in their activities in the 

classroom, and also on the use of social networks in the educational process of 

teaching and learning and also the improvements that they offer to students. But 

to use these types of tools is necessary that the schools do not agree with the use 

of these technologies in the classroom, begin to leave the resistance to make use 

of them, because every day that passes is increasing the use of Information 

Technology in classroom. Thus is presented the project to create a social network 

dedicated to education being the same for mobile devices: Plug a social network 

that is geared for educational institutions teaching that promotes collaborative 

learning process. Thus, the system aims to collaboration between students and 

teachers, encouraging participation, which happens through the exchange of 

information in an objective and dynamic. The goal of the application is to make 

the student save time while using the environment by making use of the Timer 

Saver. With all that there will be an incentive to go beyond the boundaries of 

classroom education, making education open and collaborative. 

Keywords: Information Technology, mobile devices, social networks, educational, 

collaborative learning, mobile learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos pode-se observar que a educação vem mudando com a utilização 

dos novos recursos tecnológicos que surgem para mudar a forma de ensino-

aprendizagem. Hoje não é preciso que o aluno esteja apenas em sala de aula para 

poder adquirir conhecimento, este pode vir de diversas maneiras, seja em sala de 

aula com o auxílio dos professores ou com a utilização de dispositivos móveis fora 

dela.  

Estes dispositivos na educação vêm ganhando espaço dentre algumas instituições 

de ensino. Para Benyon (2011, p.334) os “dispositivos móveis são tecnologias 

inerentemente pessoais que evoluíram de simples dispositivos de comunicação a 

plataformas de entretenimento, aparelhos de informações e controladores de uso 

geral.” Com a utilização desses dispositivos como recurso pedagógico cria-se um 

novo conceito, chamado de m-learnig, o qual é a aprendizagem integrada com a 

tecnologia móvel, que pode ser considerada também com EAD.  

Contudo, cabe ao professor estar atento às transformações que a tecnologia 

proporciona no cotidiano das pessoas, tratando-a como uma importante aliada 

(GOMES, CARVALHO, et al., 2010), e deve ultrapassar seu papel autoritário, de 

dono da verdade, para se tornar um investigador, um pesquisador do conhecimento 

crítico e reflexivo (BEHRENS, 2000). Então, é importante considerar que a 

aprendizagem pode ocorrer em comunidades que se articulam por meio da Internet, 

de redes sociais móveis no celular, dos jogos eletrônicos, da televisão, e de diversas 

outras formas (GOMES, CARVALHO, et al., 2010).  

Já as instituições sociais e, em especial as escolas precisam rever seus processos 

pedagógicos que ainda neste momento histórico instigam o trabalho individual, 

competitivo e mecanicista (BEHRENS, 2000). Para Campos (2008) a aprendizagem 

não repousa apenas o âmbito da dimensão lógica de quem aprende, mas também 

sobe o que é aprendido e o “outro”, a se realizar um construtivismo socializado. 

Onde pode-se ressaltar a importância da aprendizagem colaborativa a qual 

proporciona a abertura de novos horizontes mais aproximados da realidade 

contemporânea e das exigências da sociedade do conhecimento (BEHRENS, 

2000).Então por muitas vezes é preciso alterar a cultura dos alunos e a prática dos 
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professores que se relacionam com a avaliação como meio de se dar uma nota para 

passar, e que nem sempre está relacionado com a aprendizagem a ser adquirida 

(MASETTO, 2000). 

De modo geral, a utilização desses dispositivos móveis na educação possam ainda 

se tornar elementos de aprendizagem, incluídos em projetos educacionais 

(MACHADO, 2010). Onde valoriza a interação com outros indivíduos que é a teoria 

defendida por Vygotsky. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 GERAL 

 

Propor um sistema que pode ser utilizado como “rede social” voltado para 

instituições de ensino, onde vise à colaboração entre alunos e professores. 

1.1.1 ESPECÍFICO 

 

 Compreender a utilização de dispositivos móveis como recurso pedagógico 

para o ensino e aprendizagem. 

 Identificar a forma em que são trabalhados conteúdos escolares nas redes 

sociais voltadas a educação.  

 Construir e testar um artefato que possa auxiliar as instituições de ensino e 

seus respectivos usuários: professores e alunos. 

 

1.2  JUSTIFICATIVA 

 

É muito comum à utilização de dispositivos móveis no cotidiano dos  estudantes. 

Estes dispositivos oferecem uma nova interação com o uso de várias tecnologias de 

tela.  
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Segundo Benyon (2011) dispositivos móveis oferecem a oportunidade de adequar a 

interação ao contexto no qual ele acontece. Por isso que estes dispositivos, são 

vistos como verdadeiras centrais multimídias por conter diversas funções: assistir tv, 

acessar à internet, fazer gravações de vídeo e áudio, enviar e-mail, tirar fotos, entre 

outras.  

Quando estes dispositivos são introduzidos no contexto escolar muitos educadores 

veem com preocupação essa evolução de suas funções multimídias e mantêm a 

rigidez de nossos antepassados, negando-se a transformarem suas aulas em 

momentos atrativos para os alunos utilizando das tecnologias disponíveis 

(VERSANIA, 2012). Com isso, deve-se tentar ver os pontos positivos destes 

dispositivos, que possuem inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas na parte 

pedagógica como: enviar mensagens com alguma dúvida ou avaliações, agendas 

para organização das atividades escolares podem ser algumas das possibilidades 

existentes em sua utilização (MACHADO, 2010).  

A junção dos dispositivos móveis e a EAD cria uma modalidade de ensino conhecida 

como Aprendizagem Móvel, do inglês Mobile Learning ou m-learning. Ela acontece 

quando a interação entre os participantes ocorre através desses dispositivos, tais 

como: celulares, i-pods, laptops, rádio, tv, telefone, entre outros. Para TESORIERO 

et al. (2009) o M-learning pode abrir uma nova dimensão de apoio aos processos 

formais e informais de ensino. 

Assim as informações podem ser acessadas de qualquer lugar e hora, independente 

de local fixo, mas ampliando a forma em que recebemos estas informações. Quando 

se fala em utilizar o M-learning na educação temos que utilizar alguns métodos 

coerentes para o uso da mesma. Souza (2011) ratifica a ideia de que temos que 

criar estratégias e métodos pedagógicos coerentes para o uso desses dispositivos. 

De acordo com o contexto apresentado, está sendo proposto o desenvolvimento de 

um projeto para a criação de um aplicativo para dispositivos móveis onde o foco 

principal são os celulares smartphone, onde alunos, professores e escola possam 

trocar informações de forma rápida e dinâmica, através deste dispositivo, e 

utilizando o m-learning como um recurso pedagógico. O qual pode ser considerado 

como uma rede social voltada à educação. Tendo como objetivo tornar a troca de 
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informação dentro da escola mais eficiente, deixando alunos e professores mais 

interligados. Com a criação desse projeto espera-se que as instituições de ensino 

possam ter um instrumento a mais na melhoria do ensino de seus alunos. Criando 

mais possibilidades no momento em que os mesmos busquem informações. E que 

essas instituições e professores possam ver de outra forma o uso de dispositivos 

móveis na educação, criando estratégias para a utilização dos mesmos  em sala de 

aula.   

A seguir será abordado um pouco sobre Aprendizagem colaborativa com a 

fundamentação teórica de alguns autores da área, um breve contexto sobre Redes 

Sociais digitais, Redes Sociais na Educação e m-learning para o processo de 

aprendizagem sendo mostrado a utilização do mesmo nas escolas. Sendo seguida 

pelo  método de pesquisa que foi utilizado e os resultados obtidos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nas próximas seções serão abordados assuntos referentes ao que está sendo 

proposto no projeto Plug. Esses assuntos vêm para melhor contextualizar este 

projeto. Será trabalhado nos tópicos a seguir: Aprendizagem Colaborativa, onde  

está sendo tomado como base, pensamentos dos dois principais autores: Piaget e 

Vygotsky, sob o ponto de vista de cada um sobre esse assunto. As Redes Sociais, 

onde trata do seu surgimento e todo o processo de evolução que ela passou, 

juntamente com a internet, a qual se tornou o fator principal para a interação que há 

hoje na web. Também terá um tópico sobre a utilização das redes sociais na 

educação, onde será discutido a sua utilização como recurso pedagógico e o M-

learning, que pode ser considerado uma nova forma de ensino-aprendizagem onde 

pode fornecer novas oportunidades na educação a distância.  

 

2.1 APRENDIZAGEM COLABORATIVA NA EDUCAÇÃO  

 

Atualmente o termo aprendizagem colaborativa vem ganhando muito espaço, pelo 

uso da internet que se tornou uma ferramenta muito importante para o ensino-

aprendizagem dos alunos, pois cria novos meios de interação para quem a utiliza. 

Existem pensadores como Piaget e Vygotsky que abordam esse assunto. Suas 

teorias têm quase o mesmo objetivo que é o de considerar o indivíduo como um 

agente ativo na construção de seu conhecimento.  

Um dos pensamentos de Piaget é o do construtivismo, onde o indivíduo constrói 

seus próprios significados, pelos processos de interação, adaptação e as maneiras 

de pensar. Campos (2008) diz que: 

 

Conforme o construtivismo, o conhecimento não vem de fora e se instala 
num sujeito passivo, mas é algo construído ou reconstruído pela ação 
individual sobre o meio físico ou social, usando as estruturas que já possui. 
O aluno é sujeito cultural ativo que segurado age ora assimilando, ou seja, 
produzindo informações no mundo objetivo, ora acomodando-se é 
produzindo transformações em si mesmo no seu mundo subjetivo 
(CAMPOS, 2008, p. 42). 
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O mundo subjetivo supracitado seria a parte interna de cada ser humano, o qual 

representa pensamentos, emoções e resolução de problemas. Sendo assim o 

indivíduo cria relacionamentos com outros indivíduos, e assim cria uma interação 

social que para Garnier, Bednarz e Uskaya (1996, p. 61) é “algo capaz de pôr em 

movimento os processos internos, permitindo a formação de vínculos entre o 

conhecimento que o indivíduo já possui e os novos conhecimentos a serem 

adquiridos.” Se encaixando na teoria de Vygotsky a qual trata do construtivismo 

social (conhecida como teoria histórico-social), ou seja, a aprendizagem de uma 

pessoa acontece pela influência social, e cultural ao qual se está inserido. Essa 

teoria de Vygotsky é a que mais se adapta com o contexto vivenciado atualmente 

nas salas de aula, com a utilização de novos recursos tecnológicos, como é o caso 

da web 2.0, que proporciona mais interação para o ensino-aprendizagem.  

São muitas as mudanças na aprendizagem, que tanto os professores quanto os 

alunos estão enfrentando, como destaca Behrens (2009): 

  
Os alunos, habituados a frequentar as aulas sentados, enfileirados e em 
silêncio, terão que enfrentar uma nova postura nestas próximas décadas. O 
paradigma antigo era baseado na transmissão do professor, na 
memorização dos alunos e numa aprendizagem competitiva e 
individualizada (BEHRENS, 2009,p. 73). 

 

Esse modo de aprendizagem baseada na memorização, vem mudando, com as TI, 

que são introduzidas no contexto escolar. Podendo ser citado como exemplo “o uso 

da internet pelos alunos, que passam a ser descobridores, transformadores e 

produtores do conhecimento” (Behrens, 2009, p.75), pelo simples fato de estarem 

em constante busca por conteúdos. Então os professores não são mais o centro do 

saber. Torres (2007) afirma que: 

 
Sua nova postura é de um facilitador da aprendizagem, estabelecendo 
condições de aprendizagem propícias para que os alunos se desenvolvam 
naturalmente em busca da criação e recriação de significados a partir de 
suas próprias experiências e na sua interação com o meio físico e social 
(TORRES, 2007, p. 78). 

 

Esta interação social acontece devido a forma que os individuos usam as redes 

socias nos dia de hoje. Criando nestes ambientes uma nova forma de 

aprendizagem, que pode ser chamada de aprendizagem colaborativa.  
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Segundo VARELLA et al (2002) aprendizagem colaborativa juntamente com a 

tecnologia pode amplificar as possibilidades e potencializar as situações nas quais 

professores e alunos, entre si, pesquisem, discutam, se relacionem e construam 

suas trajetórias individuais e coletivas com o conhecimento. Mas para que isto 

aconteça é preciso que professores e gestores sejam, mas sensíveis a projetos 

criativos e desafiadores. De acordo com BEHRENS (2002), o uso da Internet com 

critério pode se tornar um instrumento significativo no processo educativo como um 

todo, uma vez que ela propicia a criação de ambientes ricos, motivadores, 

interativos, colaborativos, entre outros. 

Pode se tomar como exemplo as redes sociais, que são ambientes que possuem 

constante interação social. Esta interação se tornou muito importante, pois as 

pessoas agora trocam ideias e experiências, em ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA). Quando são colocadas atividades em grupos nestes 

ambientes, cada pessoa envolvida na atividade consegue ver o problema de uma 

perspectiva diferente e estão aptas a negociar e gerar significados e soluções 

mediante um entendimento compartilhado (TORRES, 2007). 

Por estes motivos é que se faz necessário a apresentação dos pontos referentes à 

aprendizagem colaborativa para poder contextualizar melhor o uso das redes sociais 

na educação e a colaboração existente nas mesmas. O que só se tornou possível, 

devido o surgimento da Web 2.0, a qual deu mais interação à internet. Por isso que 

são apresentados os pensamentos de Piaget e Vygotsky que são referenciadas por 

opiniões de outros autores da área. Pensamentos estes que tratam das seguintes 

características, tais como: colaboração, interação e troca de informações que vem a 

mudar a forma em que aprendemos.   

A seguir, será feito um aprofundamento sobre a questão do surgimento das Redes 

Sociais e a Web 2.0, onde será discutido também a questão das Redes Sociais na 

Educação, e como elas podem influenciar os alunos com uma nova forma de ensino 

chamada de Mobile-learning que será explicada mais adiante. 

 

2.2 REDES SOCIAIS 
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Nesta seção será abordado um pouco sobre a evolução da internet e Redes Sociais. 

Onde irá ser apresentado um breve contexto histórico sobre elas. 

O termo redes já era utilizado antes mesmo da criação da internet e da Web 2.0. 

Então este termo „redes‟ faz lembrar gente, interação e troca social. Quando é 

abordado este assunto tem que se levar em consideração o início das primeiras 

civilizações, pelo fato das pessoas se organizarem em pequenos e grandes grupos, 

onde eles trocavam gostos e interesses (OLIVEIRA, 2011).  

 

Uma rede é um conjunto de nós interconectados. A formação de redes é 
uma prática humana muito antiga, mas as redes ganharam vida nova em 
nosso tempo transformando-se em redes de informação energizadas pela 
Internet. (CASTELLS, 2003, p. 7). 
 

 

Desta forma pode-se entender que as redes sociais são grupos que compartilham 

informações em comum. A partir disso, Ferla (2008) afirma que: 

 

As redes sociais são formadas por indivíduos com interesses, valores e 
objetivos comuns para o compartilhamento de informações. A internet é um 
dos grandes fomentadores para a formação de redes, porque as pessoas 
podem se encontrar independente de tempo e espaço. (FERLA, 2008) 

 

Sendo assim quando acontece interação social online pode-se identificar como rede 

social digital. Então uma “rede social pode ser definida como um conjunto de atores 

e suas conexões” (WASSERMAN e FAUST, 1994, p. 20). Mas para que os laços 

sociais possam acontecer no ambiente digital é necessário o auxílio da internet, 

mediados por computadores, dispositivos móveis, entre outros. Segundo Zevallos 

(2009) à internet teve seu início em 1969 com o projeto do governo americano 

chamado ARPANET, que tinha como objetivo interligar universidades e instituições 

de pesquisa e militares. Na década de 90 foi quando surgiu à era do WWW (World 

Wide Web), criado por Tim Berners-Lee do CERN em 1991. Onde tinha como 

propósito inicial o compartilhamento de arquivos entre amigos (OLIVEIRA, 2011). 

Mas no ano de 2004 foi que a internet se tornou o que podemos ver nos dias atuais 

http://www.dgz.org.br/abr12/Art_03.htm#R1
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com a chegada da Web 2.0. Oliveira (2011) diz que é uma nova forma de utilizar e 

encarar a internet, tanto pelos seus usuários como também pelos próprios 

desenvolvedores, após esta fase que as redes sociais digitais começaram a ser 

mais utilizadas. Area (2008) identifica três tipos principais de redes, embora o limite 

defina uma da outra. Neste sentido, podemos falar de: 

 redes de propósito geral, de massa  ou megacomunidades (por exemplo, 

Facebook, MySpace, Twitter).  

 redes abertas de compartilhamento de arquivos estão em formato de vídeo, 

apresentação, fotos, (Por exemplo, YouTube, SlideShare, Snips, Flirck)   

 redes temáticas e comunidades de micro com um interesse específico (por 

exemplo, Ning, Elgg, GROU.PS, Grupos do Google) 

 
 O quadro abaixo mostra as primeiras redes sociais, e as que surgiram com a 
chegada da Web 2.0: 
 
 

 
Quadro 1: evolução das redes sociais,  Fonte: TechTudo

2
 

 

                                                                   
2 http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/07/historia-das-redes-sociais.html 
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Por fim, as redes sociais são hoje de grande importância para a sociedade 

mundial,onde as mesmas vem causando muitas transformações na forma em que as 

informações são compartilhadas entre as pessoas. 

 

2.3 REDES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO 

As redes sociais estão cada vez mais presentes no dia-a-dia das pessoas, e acaba 

chegando às escolas por meio dos alunos. Estas redes quando usadas na educação 

podem ter um potencial muito grande na questão da colaboração e digitalização 

onde modifica substancialmente as funções de aquisição, armazenagem e 

disseminação da informação e do conhecimento (RIBAS e ZIVIANI, 2008). 

Só que muitas escolas ainda se impõem na utilização dessas redes  em sala de 

aula. Lévy( 1999) diz que não se trata apenas de usar essas tecnologias a qualquer 

custo, mas de acompanhar as mudanças que elas podem causar na cultura dos 

sistemas educacionais de ensino. Já (MURER, 2011) afirma que “é preciso que as 

escolas adaptem o velho modelo de ensino às novas ferramentas e práticas do 

universo digital”. Sendo que na utilização das redes sociais na educação pode gerar 

conflitos nas escolas pelo papel descentralizador que o professor deverá 

ocupar(MACHADO e TIJIBOY, 2005). 

 
Isso requer uma mudança de paradigmas de poder, se antes o professor 
tinha um controle maior sobre os saberes que circulavam na sala de aula, 
com esta nova possibilidade, perde o controle deste espaço e do grupo, não 
tendo mais uma turma fixa de alunos, pois qualquer um pode participar do 
processo, bastando se logar à rede e interagir, em qualquer horário. Esse 
tipo de proposta exige maior autonomia por parte dos alunos e maior 
responsabilidade por assumir a direção das suas aprendizagens, tendo o 
professor como um agente coparticipante (MACHADO e TIJIBOY, 2005). 

 
 
 

Desta forma professores podem utilizar as redes sociais na educação no processo 

de ensino-aprendizagem, e com isso eles vêm a aprender ao mesmo tempo em que 

os estudantes e atualizam consecutivamente tanto seus saberes “disciplinares” 

como suas competências pedagógicas (LÉVY, 1999). Murer (2011) afirma que: 

 
Cabe aos, professores, a tarefa de abrir os olhos para essa nova 
oportunidade. O processo de aprendizagem não é somente transmitir o 
conhecimento e sim ensinar como usá-lo, como modificá-lo e até mesmo 
discordar dele. Temos as ferramentas, só falta usar(MURER, 2011). 
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Estas ferramentas as quais ele se refere são as redes sociais na educação. Onde 

uma das grandes vantagens no uso das redes sociais na educação é a comunicação 

pessoal aluno-professor e aluno-aluno (HARO, 2010). Desta forma podem acontecer 

nas redes debates entre os alunos, sob a supervisão de um professor, também 

sobre temas apresentados na sala de aula e ainda podem tirar dúvidas sobre a lição 

de suas próprias casas (MEIER, 2009). Assim a comunicação se torna um dos 

fatores principais nas redes sociais, pois é através deste fator que conexões são 

criadas. Para Abreu, Claudeivan, et al.(2011) o engajamento das pessoas na rede 

irá aumentar a frequência de interações e os tipos de formas de mediação, que por 

consequência pode ter impacto positivo sobre o processo de aprendizagem. 

Já existem redes sociais que são voltadas a educação com é o caso da Pixton, 

Sophia e a REDU, que é um software social que representa um ambiente de 

aprendizagem e ensino (ABREU, CLAUDEIVAN, et al., 2011).  Ela surgiu a partir da 

necessidade de ampliar o meio escolar, proporcionando assim mais interação entre 

aluno-professor. A REDU tem as características de dar suporte à colaboração, 

discussão e disseminação de conteúdo educacional (GOMES, SOUZA, et al., 2011). 

Oferecendo um novo conceito de plataforma de ensino que estende a experiência 

dos usuários nas mídias sociais criando um contexto de rede social para 

aprendizagem (ABREU, CLAUDEIVAN, et al., 2011).  

Estas redes sociais educacionais estão começando a obter o seu espaço na área da 

educação. Onde Gomes, Souza, et al.(2011) diz que a proposta delas é permitir a 

criação de comunidades com diferentes níveis de acesso que potencializem a 

interação entre pares e ajuda mútua para criar um ambiente favorável à 

aprendizagem. 

 

2.4  M-LEARNING 

 

O M-learning teve seu inicio no final da década de 60 e início de 70. Trata-se de uma 

fusão de várias tecnologias de processamento e comunicação de dados permitindo 

a estudantes e professores mais interação (PELISSOLI, LOYOLLA, 2004). Esse tipo 

de aprendizagem móvel possibilita que as atividades sejam feitas dentro ou fora da 
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sala de aula, deixando a vontade quem a usa. Para Bartholo, el tal. (2009), o m-

learning fornece uma extensão à Educação a Distância, contribuindo para a 

aprendizagem do aluno, sem que um lugar e hora sejam pré-estabelecidos. Sendo 

que existem pontos importantes sobre o m-learning: 

 melhorar o aprendizado do aluno, o qual contará com recursos 

computacionais para facilitar algumas tarefas que venham a fazer como: 

anotações, acesso à internet para fazer consultas, registrar acontecimentos 

através de câmera digital e outras funcionalidades existentes; 

 prover acesso aos conteúdos didáticos em qualquer lugar e a qualquer 

momento, e com isso aumentar as possibilidades de acesso a estas 

informações, dando um maior incentivo à utilização dos serviços providos 

pelas instituições de ensino ou na parte empresarial; 

 criar novas estratégias para o aprendizado dos alunos com a utilização das 

novas tecnologias disponíveis para os professores, gerando métodos 

inovadores de ensino com esses novos recursos da computação e da 

mobilidade. 

 

Pode ser citado como exemplo da utilização de dispositivos móveis o Colégio 

Lourenço Castanho3 localizado no estado de São Paulo, onde era proibido o uso de 

celulares em sala de aula, sendo permitido agora, mas apenas para uso pedagógico. 

Sendo assim os professores podem ensinar de forma mais inovadora dando mais 

possibilidades para que haja uma melhor interação entre estudantes e professores 

durante sua aprendizagem. Mas o grande destaque do uso de m-learning no Brasil é 

o Kantoo4, aplicativo criado pela operadora Vivo, para o estudo de inglês e espanhol. 

Este programa visa brasileiros interessados em aprender este tipo de idioma, devido 

aos grandes eventos futuros que estão por vir no Brasil (Copa do Mundo e 

Olimpíadas). O custo semanal para utilização dele é de R$ 3,99. Segundo a 

operadora Vivo já está sendo utilizado por quase 3 milhões de pessoas. No ano de 

2011 foram disponibilizados novos cursos pelo celular como preparatório para 

ENEM e concursos públicos.  

                                                                   
3  Instituto claro: https://www.institutoclaro.org.br/em-pauta/educadores-aprendem-sobre-o-uso-e-
desenvolvimento-de-aplicativos-por-meio-de-acao-de-mapeamento/ 
4 Vivo Blog:http://www.vivoblog.com.br/kantoo-basic-treine-ingles-no-seu-celular.html 

https://www.institutoclaro.org.br/em-pauta/educadores-aprendem-sobre-o-uso-e-desenvolvimento-de-aplicativos-por-meio-de-acao-de-mapeamento/
https://www.institutoclaro.org.br/em-pauta/educadores-aprendem-sobre-o-uso-e-desenvolvimento-de-aplicativos-por-meio-de-acao-de-mapeamento/
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Já nos EUA foram realizadas pesquisas pelo instituto SRI (Stanford Research 

Institute) onde foi abordada a utilização de dispositivos móveis nas escolas. A 

pesquisa estudou mais de 100 instituições de ensino nos Estados Unidos, do ano de 

2000 a 2002 (CRAWFORD EVAHEY, 2002 e RODRIGUES, 2007), o qual foi 

concluído que os dispositivos móveis podem oferecer grandes melhorias para os 

alunos, sendo que alguns professores também participaram dessa pesquisa, 

levantando pontos importantes que serão descritos em seguida: 

 

 90% dos professores afirmaram que descobriram nos dispositivos móveis 
eficientes ferramentas de ensino; 

 

 93% dos professores acreditam que os dispositivos móveis podem ter um 
impacto positivo na aprendizagem dos alunos; 

 

 90% dos professores pretendem continuar a utilizar os dispositivos móveis em 
suas aulas; 

 

 75% dos professores que permitiram que os alunos levassem os dispositivos 
móveis para casa, constataram um aumento na conclusão dos trabalhos de 
casa; 

 

 entre os alunos, 66% acharam confortável o uso do dispositivo móvel; 
 

 100% dos professores afirmaram que estes softwares educativos que são 
apropriados para estes fins e os acessórios tiveram grande importância na 
aprendizagem.  

 

A partir destes dados pode se observar a importância da utilização de tais 

instrumentos na educação, pelo fato que nos dias de hoje há um grande número de 

pessoas utilizando os dispositivos móveis, então se for introduzido na educação, 

pode criar novas formas de ensino seja no presencial ou à distância, dando novas 

possibilidades aos alunos.  

Já existem alguns sistemas que trabalham com estas propostas de aprendizagem 

móvel. Pode ser citado como exemplo o Sistema Amadeus 5  de Gestão do 

Aprendizado o qual tem como característica um ambiente  de ensino colaborativo, 

onde professores e alunos podem interagir com o ambiente e entre si, sendo capaz 

de perceber as ações e atividades dos participantes (GOMES, CARVALHO, et al., 

2010). A plataforma de EAD Amadeus tem uma adaptação para os dispositivos 

                                                                   
5 http://amadeus.cin.ufpe.br/index.html/ 
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móveis, chamada de Amadeus-Mobile. Ela possibilita ao usuário uma gestão de 

conteúdo e uma visão quase completa de todo o sistema.  

Para Gomes, Carvalho, et al.(2010) uma das principais vantagens do Amadeus-

Mobile é a expansão no conhecimento e percepção do ambiente pelos usuários, 

sem que esses tenham que estar conectados ao computador, facilitando o acesso 

às informações. Esta ferramenta trabalha com o envio de mensagem SMS 6 

notificando ao aluno  inscrito em determinado curso sobre qualquer novidade que 

surge no ambiente, isso facilita para que os alunos possam saber tais informações 

de forma mais rápida.  

 

 

 

Figura 1: Amadeus-mobile exemplo de tela de notícias cursos 

 

Na parte de interface, os cursos vem separados por cores, onde ajuda ao usuário na 

memorização de cada curso, e se torna essencial quando é preciso visualizar vários 

componentes ao mesmo tempo.  

 

 

 

                                                                   
6Short Message Service 
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3. MÉTODO 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que foram tomados. A 

metodologia utilizada neste projeto se torna diferente pelo fato de ser um produto 

(sistema), fazendo o uso de algumas técnicas tanto para aplicações dos 

questionários, quanto para o desenvolvimento do projeto.  

Para levantar os primeiros dados para a construção do aplicativo foram aplicados 

questionários, no qual foi utilizada a técnica de escalas de classificação. Os 

questionários buscaram verificar a opinião dos participantes sobre o uso de redes 

sociais na educação e dispositivos móveis em sala de aula. Nas seções a seguir 

serão mostrados todos os passos que foram feitos para a construção do projeto, 

estando organizado da seguinte forma: coleta de dados, construindo o projeto, 

participantes e prototipação. 

 

3.1 COLETA DE DADOS 

 

O experimento da coleta de dados deste projeto foi dividido em três etapas: 

elaboração e definição do questionário seguido da análise do mesmo e por fim o 

estudo de redes sociais que são voltadas a educação.  

 

Figura 2: Descrição das etapas 

 

3.1.1 ETAPA 1 – DEFINIÇÃO DO QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

Nesta primeira etapa foi elaborado um questionário para professores, o qual será 

discutido mais adiante. Ele tinha como objetivo coletar dados sobre o uso das redes 

sociais voltadas à educação e o uso dos dispositivos móveis em sala de aula. Na 

construção deste questionário tiveram que ser feitas pesquisas, sobre o uso de 
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dispositivos móveis como recurso pedagógico, as novas tecnologias em sala de aula 

que surgem para auxiliar professores no ensino-aprendizagem de seus alunos, a 

forma que as redes sociais são utilizadas para fins educacionais e os motivos de 

alguns professores não serem muito a favor desses recursos em suas aulas. Após 

ter sido concluída esta primeira etapa de pesquisa foram desenvolvidas as questões. 

Para a construção deste questionário foram trabalhadas as escalas de Likert (1932). 

Esta escala é um dos métodos mais comuns para pesquisas de opiniões. Quando 

utilizado essa técnica, é pedido que as pessoas indiquem a sua concordância a um 

tipo de afirmação, é utilizada uma escala de cinco pontos. Ex.: 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Neutro 

o Discordo 

o Discordo totalmente  

Após a conclusão do questionário, o qual continha cinco questões objetivas, foi 

levantado quem poderia participar dessa pesquisa. Onde foi definido que seriam 

professores de escolas da rede privada e pública de ensino, a fim de saber a opinião 

dos mesmos sobre os assuntos citados acima. A escolha dos professores de dois 

tipos de escola se deu para poder ver o ponto de vista de cada um. Tanto um da 

rede privada por possui em alguns casos mais recursos que os outros da rede 

pública, então sempre irá existir essas diferenças por conta do ambiente em que 

atuam. Por estes motivos que foram escolhidos cinco professores para ser aplicado 

o questionário. As questões abordavam assuntos do tipo:  

I. utilização dos dispositivos móveis, como por ex.: Tablets e SmartPhones, em 

sala de aula; 

II. utilização dos celulares como recursos pedagógicos em projetos 

educacionais. 

 

3.1.2 ETAPA 2 – ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 
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A segunda etapa foi a análise das informações obtidas nos questionários, onde pode 

ser visto pontos importantes referentes a opinião dos professores com relação ao 

assunto abordado (rede sociais na educação, dispositivos móveis em sala de aula) 

no questionário. Estas informações que foram conseguidas tiveram grande 

importância, pois deixou, mas claro o que realmente os professores achavam sobre 

a utilização de tais dispositivos e o uso dessas redes com recurso pedagógico. O 

resultado desse questionário será abordado mais adiante. 

 

3.1.3 ETAPA 3 – ESTUDO DAS REDES SOCIAIS VOLTADAS À EDUCAÇÃO 

 

Após a conclusão das duas primeiras etapas, foi iniciada a terceira, onde começou a 

ser visto o que realmente era importante ter em uma rede social voltada à educação. 

Foram feitas diversas pesquisas tanto no cenário nacional quanto internacional, 

buscando redes sociais que são voltadas a estes fins, sendo que existem algumas 

redes sociais com esta proposta. As que foram escolhidas para serem analisadas 

foram: Pixton7, Redu8, Sophia9. A escolha dessas redes se deu pelo fato de ser bem 

interessante a forma que cada uma trabalha. Tanto a Redu quanto a Pixton são 

brasileiras, já Sophia é do cenário internacional. Então a idéia era de poder ver a 

diferença de como as redes sociais brasileiras trabalham com os seus usuários e as 

internacionais também. Logo em seguida, começou a ser feita uma análise em cada 

uma delas, analisando a diferença em cada e o que é de extrema importância tanto 

para alunos quanto para professores. Na seção de resultados será discutido a 

diferença de cada uma e o que pode ser descoberto com a análise de cada uma. 

 

3.2  CONSTRUINDO O PROJETO 

 

O projeto foi criado pensando em auxiliar professores e alunos com a utilização dos 

dispositivos móveis em sala de aula, dando maior ênfase aos celulares 

Smarthphones, pelo fato de muitos estudantes utilizarem os mesmos. No processo 

                                                                   
7 http://www.pixton.com.br/ 
8 http://www.redu.com.br/ 
9 http://www.sophia.org 
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de criação, foram discutidos vários pontos com relação à utilização desta ferramenta 

na educação, questões como: criar algo que já existe, a forma que seria 

disponibilizada as informações, como deixar algo diferenciado. 

Com isso, para facilitar a organização das informações no momento do briefing, foi 

montado um quadro com três grupos, sendo eles: 

 

Objetos  Dispositivos móveis  

Pessoas  Professores e alunos  

Ambiente Escolas, praças entre outros.  

Quadro 2: grupo de pesquisa 

 

Este quadro serviu como base para poder identificar os objetos que seriam 

pesquisados, as pessoas e o ambiente o qual estas pessoas frequentam. A partir daí 

foi utilizada a técnica de MoodBoard que não tem como objetivo representar 

formalmente os aspectos do design, mas sim de auxiliar na definição e no 

direcionamento das ideias (BENYON, 2011). Após ter sido feita esta etapa as 

informações puderam ficar mais claras para ser dado início os protótipos de baixa 

fidelidade, os quais foram feitos em papel.  

 

3.3 ESCOLHA DO NOME  

 

A escolha do nome para o projeto partiu da intenção de que seria algo simplificado, 

breve e de fácil entendimento, partindo da ideia de que as pessoas vivem sempre 

ligadas no que está acontecendo no mundo, através das conexões criadas com o 

auxílio da internet e das redes sociais. Foi definido que o nome do projeto seria Plug 

que remete para as pessoas, algo do tipo: um usuário plugado com o outro, que 

através de um único clique pode se conectar com diversas pessoas compartilhando 

conteúdos, ou seja, pode se estar próximo de milhares de usuários que diariamente 
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utilizam o poder dessas conexões, e assim ficar antenado com os acontecimentos a 

todo o momento de qualquer lugar do mundo, ultrapassando fronteiras.   

 

3.4  PARTICIPANTES (USUÁRIOS) 

 

Os usuários escolhidos para os testes foram cinco professores e sete alunos. Onde 

foi definido desde o início o motivo de ter sido escolhido cada um dos participantes, 

como será descrito nas seções alunos e professores. 

 

3.4.1 ALUNOS 

 

Estes alunos eram da Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra, os quais 

tinham idades entre 12 e 16 anos. Os participantes selecionados foram três do sexo 

masculino e quatro do sexo feminino. Ficou determinado que fossem estudantes 

dessa faixa etária pelo fato de ser o público alvo do projeto assim definidos durante 

a etapa de design. 

 

3.4.2 PROFESSORES 

 

Foram cinco professores de escolas da rede privada e pública de ensino. Com 

idades entre 20 e 35 anos. Sendo três do sexo feminino e dois do sexo masculino. 

Determinou-se que fossem estes professores por que eles possuem infraestruturas 

diferentes nas escolas e com isso em um local pode haver mais recurso que o outro. 

 

3.5  PROTOTIPAÇÃO 
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Com os requisitos obtidos na coleta de dados e com a execução dos questionários, 

foi desenvolvido inicialmente um protótipo, o qual “é uma representação ou 

implementação concreta, porém parcial, do designer de um sistema” (BENYON, 

2011, p. 121). 

Existem dois tipos de protótipos o de baixa fidelidade e o de alta fidelidade. Sendo 

desenvolvido um de baixa fidelidade, utilizando sketches em papel (fig. 02) com 

cerca de 15 telas.  Para Blasco (2009) prototipação em papel pode ser usada nas 

fases iniciais do ciclo de desenvolvimento, sendo especialmente adequada para a 

fase de análise de requisitos. Por estes fatores foi utilizado este método por avaliar 

múltiplos conceitos do design e também para um melhor refinamento da interface. 

Por ser feito desta forma, pode haver mais praticidade caso houvesse necessidade 

de fazer alterações de possíveis problemas de usabilidade, que pudesse vir a surgir 

no momento que fosse testado com os usuários. 

 

 

Figura 3: Protótipo de baixa fidelidade 

 

Com os protótipos em papel pode observar pontos importantes como: 

 Arquitetura da Informação 

 Fluxo de telas 

 Layout e agrupamento dos elementos 
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A partir do protótipo em papel analisou-se o funcionamento do aplicativo. Após esta 

análise foi desenvolvido um segundo protótipo sendo de alta fidelidade. Para a 

construção desse protótipo foi utilizado a ferramenta Balsamiq 10 . Este protótipo 

serviu para dar uma visualização mais concreta de como poderia acontecer o 

funcionamento do aplicativo, onde já era possível ter uma melhor interação do que 

estava sendo proposto. Os novos testes com os usuários foram feitos a partir desse 

segundo protótipo.  

Para serem feitos os testes foi adotado o método de avaliação empírica os quais se 

fundamentam na avaliação centrada no usuário, ou seja, os usuários são envolvidos 

na coleta de dados, para uma melhor construção dos protótipos. É importante 

ressaltar que o objetivo desse teste foi para melhorar a interface. Antes de serem 

realizados os testes com os usuários finais, foi feito um teste piloto com um usuário 

com o mesmo perfil traçado. Com isso após esse teste piloto os materiais sofreram 

alguns ajustes e logo após esta fase deu-se início aos testes com os participantes 

escolhidos. 

Por não possuir um laboratório específico para os testes, realizou-se em uma sala 

habitual onde utilizou-se um notebook com o aplicativo instalado no mesmo, 

desprovidos de um mouse para uma melhor interação (fig. 03). Sendo 

disponibilizado um questionário de tarefas para ser testado nos protótipos de alta 

fidelidade. Com isso os usuários verificavam o aplicativo, para entender as 

funcionalidades. Um avaliador estava presente, o qual explicava para o participante 

o que ele iria fazer, conferindo se havia alguma dúvida. Feito isto ele ficou na sala 

observando e fazendo anotações sobre os testes não influenciando no teste. Para 

fazer o registro da interação do usuário foi utilizado o programa Camtasia Studio11 o 

qual permite gravar a tela em que o usuário está trabalhando. 

 

                                                                   
10 Ferramenta para construção de wireframe, mockup e protótipos.  
11Camtasia Studio: http://camtasia-studio.softonic.com.br/ 
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Figura 4: teste com usuários 

 

A técnica utilizada durante os testes foi a de usabilidade a qual krug (2005) 

considera “não me faça pensar” como sendo uma das primeiras leis da usabilidade. 

Já Nielsen e Loranger (2007) diz que a usabilidade refere-se à rapidez com que os 

usuários podem aprender a usar alguma coisa, a eficiência deles ao usá-la, o quanto 

lembram daquilo, seu grau de propensão a erros e o quanto gostam de utilizá-la. 

Mas Benyon (2011, p.49) diz que “a usabilidade refere-se à qualidade da interação 

em termos de parâmetro, como o tempo consumido na realização de tarefas, o 

número de erros cometidos e o tempo necessário para tomar um usuário 

competente.” 

 
 

Por conta dessas definições que ela foi adotada para o teste pelo fato de querer 

saber sobre a facilidade de uso, facilidade de aprendizado, eficiência de uso a 

produtividade do projeto. Para avaliação dos testes foi utilizado um questionário com 

classificação de cinco pontos. Com isto após os testes foi verificado que os usuários 

propuseram para que fosse melhorado na parte de usabilidade e no próprio design 

do aplicativo. Esses dados serão descritos no próximo capítulo. 
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo será evidenciada a discussão dos dados obtidos durante a fase dos 

questionários que foram aplicados durante a coleta de dados definidas no processo 

metodológico, e a análise dos testes dos protótipos do projeto Plug. Assim foram 

obtidos resultados importantes durante o desenvolvimento desse projeto, onde pode 

ser visto que há interesse por parte dos professores em utilizar dispositivos móveis 

na educação. 

 

4.1 ANALISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

As informações adquiridas sobre o uso dos dispositivos móveis como recurso 

pedagógico se deu na fase de coleta de dados. Os gráficos abaixo mostram a 

análise dos dados dos questionários que foram aplicados com os professores. 

 

 

Gráfico1: Espaço interativo 

 

Este gráfico mostra que 100 % dos professores que responderam ao questionário 

concordaram na criação de um espaço para professores e alunos trocarem 

informações de forma mais interativa. 

 

espaço interativo 

Concordo totalmente

Concordo

Neutro

Discordo

Discordo totalmente



38 
 

 

Gráfico 2: Utilização de dispositivos móveis em sala de aula 

 

Já neste outro, apenas 60% dos participantes concordaram com a utilização de 

dispositivos móveis em sala de aula para auxiliar os alunos na construção e seus 

conhecimentos. 

 

Gráfico 3: As tecnologias amplificam as possibilidades para uma aprendizagem colaborativa 

 

O gráfico três, apresenta que 60% dos professores estavam de total acordo com o 

uso da tecnologia para amplificar as possibilidades de uma aprendizagem 

colaborativa, onde professores e alunos criem um conhecimento coletivo. 
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Gráfico 4: Aparelhos celulares em projetos pedagógicos 

 

Mas 40% discordam totalmente do uso de aparelhos celulares em projetos 

pedagógicos, onde os outros 60% estavam de acordo pelo fato desses aparelhos 

possuírem diversas funcionalidades, que podem ajudar em projetos educacionais. 

 

 

Gráfico 5: Ambiente educacionais tem que ter aplicativos correlacionados 

Neste gráfico cinco, todos foram de acordo que em um ambiente voltado a educação 

tem quer ter aplicativos correlacionados a série e idade dos alunos totalizando 100% 

dos participantes. 

Mesmo com esses dados obtidos, teve que ser feito um estudo sobre algumas redes 

sociais que são voltadas para educação, para poder contextualizar melhor o projeto. 
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Então foram estudadas três redes que são voltadas para estes fins e pode-se 

descobrir informações fundamentais.  

 

4.2 ESTUDO DAS REDES SOCIAIS 

 

4.2.1 PIXTON 
 

Pode ser dividida em três categorias: entretenimento, trabalhos acadêmicos e 

profissionais. Já na versão voltada à educação, a interação com o usuário se dá 

através de quadrinhos, esses quadrinhos podem ser criados da forma que o usuário 

quiser, seja acrescentando personagem, cenários, objetos, entre outros.  

 

 

Figura 5: Página inicial da rede social Pixton 

 

Ela possui também outros recursos como: criação de salas de aula, avaliação 

interativa, atividades baseadas em projetos e a criação de projetos com problemas e 

soluções. Além de estar disponível para vários idiomas como: francês, alemão, 

japonês, português, inglês, espanhol, entre outros.  
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4.2.2 REDU 
 

É uma rede colaborativa voltada para educação, que oferece suporte a colaboração, 

discussão e disseminação de conteúdo educacional, que possibilita para os 

professores uma nova forma de colaboração de informações acadêmicas ou 

assuntos de disciplinas do ensino fundamental e médio.  

 

 

Figura 6 – Tela inicial da rede social Redu 

 

4.2.3 SOPHIA 

 

Tem como objetivo a capacitação de alunos, com a ajuda dos professores que 

podem inovar oferecendo novas oportunidades para que eles possam construir seu 

próprio conhecimento. É uma plataforma de educação social criada para alcançar os 

alunos do século XXI que vivem em um mundo altamente interativo. Ainda é 

possível criar grupos dentro do ambiente apenas para convidados, onde os 

membros podem compartilhar conteúdos de aprendizagem e idéias, fazer perguntas 

e obter respostas. E também possibilita a criação de tutoriais. 
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Figura 7 – Tela inicial da rede social Sophia 

 

4.3  ANALISE DO PROTÓTIPO TESTADO COM OS USUÁRIOS 

 

Nesta seção será apresentada a análise dos protótipos os quais foram testados com 

sete alunos como descrito no capítulo 3. Nos testes que foram feitos, identificaram-

se pontos importantes como aparência do aplicativo (design), usabilidade e se seria 

proveitoso como ferramenta de aprendizagem colaborativa. 

 

 

Gráfico 6: Avaliação da interface do aplicativo plug 
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De acordo com o gráfico 6, à interface do aplicativo, o qual se refere-se a aparência, 

cerca de 57% dos alunos que testaram o protótipo consideraram boa, ou seja, foi a 

primeira impressão do que viram no protótipo, já 43 % consideraram excelente, 

sendo assim foi muito satisfatório, mas mesmo assim será sugerido alguns ajustes 

futuros.  

 

 

Gráfico 7: Avaliação da usabilidade do aplicativo plug 

 

Já na questão da usabilidade como mostra no gráfico acima, é uma das grandes 

dificuldades para muitos usuários, onde tem que deixar o mais simples possível a 

navegação dentro do ambiente para quem o estiver utilizando. Então 72% considera 

excelente, sendo muito bom esses números positivos, pois mostra que conseguiu  

alcançar o que estava sendo proposto para os usuários, já 14% consideraram  boa e 

outros 14 % regular, o que demonstra que foi bastante reduzido o número de 

pessoas que sentiram dificuldade na usabilidade.   
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Gráfico 8: Avaliação da facilidade do uso do aplicativo  

 

Nesse gráfico foi visto a parte da facilidade, ou seja, se a interface do aplicativo Plug 

é intuitiva. Com isso pode se considerar que a interface intuitiva é a soma de dois 

fatores: o conhecimento inicial + o conhecimento adquirido, então, o inicial é quando 

utilizamos alguma coisa pela primeira vez, assim são experiências que o usuário 

possui de outras coisas parecidas com o que está testando. E o adquirido é o 

resultado daquele aprendizado. Então, se no memento dos testes for necessário 

ensinar algo ao usuário está se criando uma lacuna no conhecimento do mesmo.  

Sendo assim, os resultados obtidos foram positivos nesse aspecto, pois 86% 

consideraram que o aplicativo possuía uma interface intuitiva, não sentindo 

dificuldades.  

 

 

Gráfico 9: Avaliação como ferramenta de aprendizagem  
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E um percentual de 100% considerou excelente como ferramenta de aprendizagem. 

Favorecendo não só a importância desse projeto, mas também mostrando com isso, 

que é algo que pode vir ajudar tanto professor quanto aluno em sua aprendizagem. 

 

4.4  RESULTADOS DOS TESTES COM OS USUÁRIOS 

 

Partindo desses resultados conclui-se que tinha de fazer algo fácil de usar e que o 

usuário não perdesse muito tempo no aplicativo. Os questionários feitos durante o 

processo de coleta de dados e os sketches em papel foram de grande importância 

para chegar ao que seria feito. Nas seções a seguir será mostrada cada 

funcionalidade que o projeto contém e o que foi obtido de resultado durante os 

testes. Vale lembrar que os professores terão visões diferentes na seção Sua Sala. 

Ela muda a partir do momento em que é especificado no cadastro a opção aluno ou 

professor. 

 

4.4.1 INTERFACE DE CADASTRO E HOME 

 

4.4.1.1 CADASTRO 

 

Desenvolvida com o objetivo de ser simples, onde o usuário irá apenas informar 

nome, e-mail, senha, confirmar senha e se é professor ou aluno. Diante disso, o 

usuário será direcionado para outro espaço, dependendo do que ele informar se for 

professor vai para uma seção onde ele pode informar qual a área que atua e a turma 

(fig. 8). E logo em seguida será direcionado para interface inicial. 
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Figura 8: Interface de cadastro de professor 

 

Se for aluno será direcionado para outra interface onde terá que informar sua turma 

e depois que confirmar seu cadastro, irá para interface inicial. O projeto tende a ser 

bem objetivo nessa parte de cadastro sendo necessário apenas o essencial na hora 

de utilizá-lo deixando somente o que interessa para o usuário (fig. 9). 

 

 

Figura 9: Interface de cadastro de aluno 

 

4.4.1.2 INTERFACE HOME 

 

No primeiro protótipo a home continha seis funções: amigos, mensagem, fórum, 

arquivos, chat e news. Não sofreu muita alteração, apenas foi acrescentada uma 

nova para notificações e a troca do nome News para Notícias. Facilitando para o 

usuário caso receba postagem no fórum ou mensagens e facilidade  na leitura por 

estar em português. 
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         Figura10: Primeira interface do protótipo                  Figura 11: Segunda interface. 

 

4.4.2 INTERFACES PARA COMUNICAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS 

 

4.4.2.1 SEÇÃO MENSAGEM 

 

Tinha como objetivo a troca de mensagem rápida e objetiva, como acontece em um 

e-mail. Só que no momento dos testes com os usuários se pode observar que a 

usabilidade não estava muito boa, dificultando a interação dos participantes, pelo 

fato de estar faltando muitas ferramentas como uma caixa de entrada, um local para 

excluir mensagens, o que foi relatado pelos alunos que estavam nos testes. Então 

por causa desses pontos negativos na usabilidade tiveram que ser acrescentadas 

algumas funções como: três botões, um para escrever mensagem, notificação de 

nova mensagem e outro para excluir, sendo representado por uma “lixeira”. Com 

isso, as mensagens recebidas ficaram em um espaço reservado apenas para elas. 

Para que o usuário possa fazer o envio de uma mensagem ele tem clicar sobre 

escrever e depois que abrir a nova janela dar um clique sobre a foto da pessoa a 

quem ele quer mandar uma mensagem, com isso em um espaço abaixo ficará a foto 

da pessoa clicada e o espaço para que possa ser escrita a mensagem (fig. 12). 
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Figura 12: Seção mensagem  

 

4.4.2.2 SEÇÃO AMIGOS  

 

Esta seção trata do local direcionado para os contatos que o usuário possui. 

Percebeu-se através dos testes, que quando o usuário estava nesse local, ele teria 

que voltar à tela inicial para mandar mensagens para seus amigos, dificultando um 

pouco para o usuário (fig.14). 

 

 

Figura 13: Seção amigos inicial 

 

A partir disso, foi repensado em como acrescentar esta função de envio de 

mensagens. Sendo adicionada dentro da própria seção amigos abaixo da foto do 

perfil, uma “carta” que remete ao usuário como o envio de mensagem. Para que o 

usuário possa fazer tal atividade ele apenas terá que clicar na opção de mensagem 
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abaixo da foto do perfil.  Logo em seguida, ele será direcionado para outra janela 

para que possa escrever a mensagem, essa janela terá apenas a foto do perfil do 

destinatário e um campo de texto, mais o botão enviar e fechar janela. Essa novas 

funcionalidades ficarão mais simples, para que o usuário não precise ir novamente à 

interface principal para poder fazer isto. Foi acrescentada uma nova função para 

adicionar amigos, que faz uma busca de seus conatos e e-mail enviando convites 

para essas pessoas (fig. 15). O usuário que receber o convite receberá uma 

notificação de pedido de amizade. Nas próximas seções será explicado como é esta 

seção para notificações. 

 

 

Figura 14: Seção amigos atualizada 

 

4.4.2.3 SEÇÃO NOTÍCIAS 

 

A proposta inicial era de um local onde tivesse notícias do que acontece no mundo, 

para que o usuário do sistema pudesse se informar em tempo real de fatos que 

estivesse acontecendo. Mas durante os testes, os alunos propuseram que seria 

interessante neste local, notícias referentes à instituição de ensino, deixando eles 

mais informados do que se passa na escola. Para o desenvolvimento da interface, 

teve que ser bem simples dando ao usuário apenas o que ele quer saber, um 

exemplo é que as notícias estão em forma de listas. A atualização da seção é feita 

por um botão que tem a função de atualizar a página no momento em que estiver 

lendo alguma notícia. Por padrão todas as telas possuem a opção de voltar ao local 

anterior que o usuário estava (fig. 16).  
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Figura 15: Interface de notícias  

 

4.4.3 INTERFACE PARA IDENTIFICAR SALA E MATERIAIS 

 

4.4.3.1 SEÇÃO SUA SALA 

 

Uma das grandes dificuldades encontradas foi à função de armazenamento do 

material que seria disponibilizado pelo professor no ambiente, como e-books, vídeos 

e atividades. Estas atividades poderiam ser: listas, provas e trabalhos, mas havia um 

problema na utilização desse espaço: a forma em que o usuário iria responder tal 

atividade. Por conta do tamanho das telas dos dispositivos móveis, que possuem um 

tamanho reduzido. Vindo a dificultar no momento em que fossem ser feitas tais 

atividades, então uma opção a ser feita, seria em colocar um link para um possível 

download do material.  

Com isso a figura 17 representa como era o protótipo inicial, onde tinha apenas três 

funções: atividades, vídeos e e-books. Esta seção era chamada de “arquivos”, após 

os testes teve a alteração para o nome “sua sala”.  A qual ficou, mas bem definida 

após os testes. Os participantes relataram que estava um pouco confuso para 

encontrar o material já que não tinha um local específico para cada sala, então a 

opção a ser feita, foi fazer a divisão por sala ex.: 1º ano, 2º ano e assim por diante, 

quando for acessada uma dessas salas abrirá outra janela com as opções: 

atividades, e-books, vídeos e imagens a qual foi acrescentada.  
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Figura 17: interface arquivos (protótipo inicial) 

 

 

Figura 18: Interface após testes com os usuários.  

Para os professores, a visão é diferente onde eles têm mais opções nesta seção. 

Opções como: anexo do material (e-books e listas de atividades). Podendo também 

ter um controle sobre as salas para adicionar algum aluno que não esteja 

participando da mesma. 

 

4.4.4 INTERFACE PARA ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDO 
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4.4.4.1 AGENDA  

 

Destinado à conversação no ambiente, esta era a proposta, mas alguns professores 

não aprovaram esta função, por acharem que poderia atrapalhar os alunos no 

decorrer das aulas, então a proposta sugerida para ocupar o chat foi de uma agenda 

eletrônica. Esta agenda virtual é uma opção para que os alunos organizem melhor 

suas atividades da escola como: datas de provas, atividades a serem entregues 

entre outros. Ela ficou definida com duas funções: lembretes que servem para 

agendar alguma atividade que os alunos tenham para fazer e calendário de provas, 

espaço onde ficará todas as provas que podem vir a serem marcadas (fig. 19). 

 

 

Figura 18: Seção chat, nova seção agenda virtual 

 

4.4.4.2 NOTIFICAÇÕES  

 

Depois de todo o processo de modificações que foram propostos pelos usuários, o 

aplicativo chegou a um protótipo de alta fidelidade, onde possui uma tela principal 

que está dividida em seis funções que são: amigos, fórum, mensagem, sua sala, 

agenda, notícias e um local para notificações de atividades (fig. 20). Essa parte para 

notificações foi vista como necessária devido à forma que o usuário iria ser 
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informado de algo que foi postado nas outras seções, então cada símbolo é 

referente aos que são utilizados na própria tela inicial, pelo fato do usuário não ficar 

em dúvida ao que está recebendo, facilitando a sua memorização. 

 

 

Figura 19: Espaço para notificações. 

 

4.5  APLICATIVO PLUG 

 

O aplicativo Plug é um projeto de uma Rede Social voltada para instituições de 

ensino, com o objetivo de promover o processo de aprendizagem colaborativa. O 

sistema visa à colaboração entre alunos e professores, impulsionando a 

participação, que acontece através da troca de informações de forma objetiva e 

dinâmica. Para NETO (2006) a educação é dialógica, porque exige a necessidade 

de negociar decisões coletivas nas situações, cada vez mais frequentes, de 

incerteza e de urgência. 

Diante disso o projeto visa com que o aluno economize um pouco mais de tempo no 

momento em que estiver acessando o ambiente, fazendo o uso Timer Saver12. A 

proposta do Plug é de unir educação à distância e mobilidade além de proporcionar 

às instituições de ensino um local reservado para professores e alunos poder 

compartilhar conteúdo. Desta forma, aumentando as opções dos alunos na busca 

por informação, que pode ser acessado de qualquer lugar. O aplicativo possui um 

espaço onde os professores podem compartilhar materiais (e-books, fotos, 

atividades para estudos, vídeos), que será distribuído no ambiente através de um 

espaço voltado apenas pra este tipo de atividade multimídia. Esta é uma das 

propostas deste projeto o qual pode ser utilizado como uma rede social, mas 

também como um instrumento de aprendizagem em rede. 

                                                                   
12

são os conteúdos que economizam seu tempo– usamos o celular para atividades rápidas ou feitas de modo 

fragmentado. As anotações breves; a busca rápida por uma definição; a atualização de seu status em uma rede 

social (Reis, Terence, 2011). 
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O sistema é constituído por dois usuários distintos: professor e aluno.    

 O professor poderá criar salas virtuais, a partir do seu perfil. Através 

destas salas, ele pode disponibilizar materiais para grupos de alunos 

onde será separado por turmas, ex.: 1º ano e 2º ano. Com esta função 

ele pode se comunicar com a turma a qual ele queira disponibilizar 

algum conteúdo para estudo. O material didático pode ser armazenado 

no ambiente virtual através da função atividade. Que conta ainda com: 

e-books, vídeos e imagens. Este espaço poderá servir como um local 

que o professor poderá utilizar para fazer algum projeto pedagógico e 

armazenar suas atividades.  

 

 O aluno terá acesso a grupos de amigos, notícias da instituição de 

ensino, envio de mensagem, fóruns e um local que tem a função de 

uma agenda virtual. 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

O processo de ensino-aprendizagem está mudando com a chegada das novas 

tecnologias que surgem. Eles dispõem de ferramentas que auxiliam tanto alunos 

como professores no momento de buscar novos conhecimentos.  

Estas ferramentas podem ser até um celular smartphone, sendo utilizado como 

recurso pedagógico, onde os professores possam utilizar as funcionalidades que 

eles dispõem em projetos com os alunos. Como a internet sem fio (wifi ou 3G) que 

pode ser acessado por eles, os professores podem utilizá-las como algo a mais, 

juntamente com as Redes Sociais oferecendo mais oportunidades para o ensino, 

onde os indivíduos envolvidos criam uma constante troca de informações, 

possibilitando a aprendizagem colaborativa, que se torna muito importante, pois as 

pessoas que vivem em rede estão em constate interação social, sempre 

compartilhando e trocando conteúdos.  

Quanto aos objetivos que foram propostos no início para ocorrer esta pesquisa, 

foram obtidos os resultados esperados. Pois, pode ser visto o quanto se faz 

importante a utilização das Redes Sociais na educação, o que poderá melhorar a 

comunicação entre professor e aluno no ambiente de sala de aula, dando mais 

oportunidade para que eles possam construir o seu próprio conhecimento. Com 

relação à utilização no ensino, se não forem colocadas para os alunos da maneira 

correta pode vir a atrapalhar, não trazendo nada de inovador na aprendizagem.  

Já na questão dos dispositivos móveis, existem algumas escolas que já contam com 

a utilização, mas para projetos pedagógicos. Com o auxílio desses dispositivos os 

alunos podem aprender de diferentes formas, seja em casa, na praça ou até mesmo 

em um ônibus, podendo acessar as informações de qualquer lugar e hora sem que 

esteja pré-estabelecido e independente também de estar em um computador de 

mesa. Eles fazem o uso do m-learnig, que nada mais é que Mobile Learnig. 

Pode ser visto que os professores tem que ser bem criativos para poder utilizar ao 

máximo às funcionalidades que os dispositivos móveis oferecem, como: tirar fotos, 

fazer vídeos, ente outros. Então, este projeto visa à criação de um ambiente virtual 

de aprendizagem, ou seja, uma Rede Social voltada para a educação. O seu foco 

são os dispositivos móveis, sendo mais específico os celulares smartphones, que 
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tem como principal objetivo auxiliar escolas, professores e alunos no processo de 

ensino-aprendizagem, criando uma constate troca de informações entre os 

envolvidos, onde possam colaborar uns com os outros, no momento em que venha a 

surgir alguma dúvida entre o aluno-aluno e professor-aluno.  

O Plug assim chamado é um projeto de uma Rede Social voltada à educação para 

ser utilizada em dispositivos móveis. Um espaço para compartilhar informações 

entre professores e alunos. Neste ambiente os professores poderão disponibilizar 

matérias para estudo, em uma seção que é especificamente para este tipo de 

material multimídia como: imagens, vídeos, e-books e uma seção para as atividades 

da sala. Onde os alunos poderão ter o seu material de estudo dividido por turmas.  

Pode ser analisado que durante a fase dos testes tanto aluno quanto professor 

analisaram positivamente as funções existentes no Plug, pois atende as 

necessidades dos mesmos, seja na comunicação entre professor e aluno ou na 

distribuição dos conteúdos que eles podem acessar a qualquer momento.  

Durante a fase dos testes pode ser evidenciado pelos participantes que a 

usabilidade em algumas seções em determinado momentos dificultava a forma que 

estava disposta as informações. Quanto aos processos para a construção deste 

projeto pode ser comprovado o quanto se faz importante às redes sociais 

juntamente com os dispositivos móveis para educação, por dar mais oportunidades 

para melhoria do ensino das escolas.  

 

5.1  CONTRIBUIÇÕES 

 

Este projeto teve com fim, contribuir para um melhor aproveitamento das atividades 

que são feitas pelos professores em sala de aula, criando mais possibilidades para 

os alunos adquirirem informações, ou seja, eles podem construir o seu próprio 

conhecimento, não se limitando apenas nas aulas tradicionais. 

As contribuições geradas no ciclo de desenvolvimento deste projeto estão 

representadas pelos protótipos que foram criados. O desenvolvimento dele permitirá 
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que as escolas ingressem em um novo momento que surge a cada ano com as TI 

que aparecem para as mesmas. 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Os resultados produzidos durante a coleta de dados sinalizam a implantação destes 

pontos que se fazem importantes: 

  implementar melhorias propostas, identificadas na fase de testes com os 

usuários;  

 

  avaliar a utilização de um administrador, para poder verificar o conteúdo 

disposto pelos professores e alunos; 

 

  avaliar a eficiência da seção Sua Sala proposta para conteúdos multimídias e 

identificar a contribuição no processo de aprendizagem dos alunos.     
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ANEXOS 

 

QUESTIONÁRIO PROFESSORES  

Este questionário tem como objetivo principal buscar informações sobre o uso das 
novas tecnologias em sala da aula como por exemplo celulares, tabletes entre 
outros. 
* Required 
 
Você concorda em ter um espaço onde professores e alunos podem interagir uns 
com os outros de forma mais interativa? * ex.: rede social que tem como objetivo o 
compartilhamento de informações, conhecimentos e interesses em comum.  

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Neutro 

 Discordo 

 Discordo totalmente  

 
Você concorda com uso dos dispositivos móveis, como por ex.: Tablets e 
SmartPhones, em sala de aula, para que os alunos possam obter conhecimento de 
uma forma mais rápida? * Com o surgimento das novas tecnologias moveis (mobile), 
ficou mas fácil obter informações de forma mais rápida e dinâmica podendo ser 
acessada de qualquer lugar e a qualquer hora.  

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Neutro 

 Discordo 

 Discordo totalmente  

 
A aprendizagem colaborativa juntamente com a tecnologia podem amplificar as 
possibilidades e potencializar as situações nas quais professores e alunos, possam 
pesquisar, discutir e construir um conhecimento coletivo? *  

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Neutro 

 Discordo 

 Discordo totalmente  
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Aparelhos celulares podem ser utilizados como recurso pedagógico em projetos 
educacionais, por possuírem diversas funcionalidades. Concorda? *  

 Concordo totalmente  

 Concordo  

 Neutro 

 Discordo  

 Discordo totalmente  

 

Um ambiente virtual de aprendizagem tem quer ter aplicativos correlacionados a 

série e idade dos alunos.  

 Concordo totalmente  

 Concordo  

 Neutro 

 Discordo  

 Discordo totalmente  
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QUESTIONÁRIO DE TESTES 

 

  
PRECISA 

MELHORAR 

 
RUIM 

 
REGULAR 

 
BOA EXCELENTE  

 

Foi fácil encontrar as 
informação que 

precisava. 

     

É uma boa opção 
como ferramenta para 

o ensino-
aprendizagem. 

     

O sistema é fácil de 
usar. 

     

A interface do sistema 
é agradável.  

     

A organização de 
informações na tela 

do sistema é 
consistente. 
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CENÁRIO DAS TAREFAS DO ESTUDO DE USABILIDADE  

 

Este estudo foi desenvolvido para obter um melhor entendimento a cerca dos 

problemas que os participantes apresentam ao se autenticar no projeto Plug, 

procurando por um e-book e fazendo um envio de uma mensagem. 

A seguir estão as tarefas para você completar que nos ajudarão a obter esse melhor 

entendimento.  

Enquanto você estiver concluído, é importante saber o que está acontecendo em 

sua mente. Sendo assim, ao executar cada tarefa, por favor, diga para o que você 

está olhando, em que está pensando, que lhe parece confuso e assim por diante. 

Tarefa 1: 

 Autentique-se no sistema, caso não possua conta, crie uma.  

Tarefa 2: 

 Procure pela seção onde estão os e-books; 

Tarefa 3: 

 Faça o envio de uma mensagem para um amigo que você esteja seguindo; 

 

Consentimento: 

Afirmo que desejo participar do estudo de usabilidade do projeto Plug para 

dispositivos móveis. Todas as informações coletadas neste estudo são 

confidenciais, e meu nome não será identificado em momento algum. Estou ciente 

que posso fazer perguntas ou desistir da colaboração em qualquer momento, sem 

qualquer tipo de penalidade. 

 

 

 

 

 

___________________________                                    Data: ____/____/____ 

      Assinatura do participante  


