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RESUMO 

 

DOMINGUES, M. A. F. G.; A utilização do smartphone com intermédio de um aplicativo 

de realidade aumentada para a aprendizagem de Estatística. 2019. 121 f. Dissertação 

(Mestrado Profissional no Ensino de Matemática) - Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. Londrina-Pr, 2019. 
 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a possibilidade de um trabalho colaborativo no 

ensino de estatística a partir da aplicação de um produto educacional (Livro Interativo de 

Realidade Aumentada para o ensino de Estatística) e o grau de satisfação dos estudantes com a 

utilização dessa tecnologia. Como atividade prática, utilizou-se um livro interativo aumentado, 

elaborado de modo a complementar o mundo real e o virtual por meio de vídeos. Esse livro 

interativo é o produto educacional e tem por intuito contribuir para o ensino de Estatística, além 

de incentivar o uso dos dispositivos móveis.  A pesquisa foi aplicada em uma turma do sétimo 

ano do ensino fundamental da cidade de Londrina, contendo 32 alunos. Durante a pesquisa, os 

instrumentos de coleta de dados utilizados foram as observações diretas, gravação de áudio e 

vídeos, diário de campo e questionários.  Utilizou-se a metodologia quanti-qualitativa, pois se 

quantifica os dados e faz uma análise qualitativa da aplicação do livro aumentado. Os resultados 

da pesquisa revelam que o livro aumentado e o celular inteligente com aplicativo de realidade 

aumentada tem o potencial para dinamizar as aulas de matemática podendo explorar o trabalho 

colaborativo, melhorando a interação entre os alunos, aluno e professor, aluno e tecnologia, 

aluno, professor, tecnologia e conteúdo. 

 

Palavra-chave: Tecnologia. Smartphone. Realidade Aumentada. Livro Aumentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

DOMINGUES, M.A.F.G.; Using the smartphone through an augmented reality application for 

learning statistics. 2019. 121 p. Dissertation (Professional Master in Mathematics Teaching) - Federal 

Technological University of Paraná. Londrina-Pr, 2019. 

 
This research aims to verify the possibility of a collaborative work in the teaching of Statistics from an 

educational product (Interactive Book of Augmented Reality for the teaching of Statistics) and the 

degree of students satisfaction with the use of this technology. As a practical activity, it was used and 

made an augmented book in order to enhance the real and the virtual world through videos. This 

interactive book is the educational product intended to contribute to the teaching of statistics, as well 

as encouraging the use of mobile devices. This research was developed in a seventh grade elementary 

school class in the city of Londrina with 32 students. During the research the data collection instruments 

used were direct observations, audio and video recording, fieldwork and questionnaires. It was put to 

use the quantitative - qualitative methodology because it quantifies the data and makes a qualitative 

analysis of the application of the augmented book. The research results reveal that the augmented book 

and the smartphone with augmented reality have the potential to make the Math classes dynamic by 

exploring collaborative work, improving interaction among students, teacher and student, technology 

and student, teacher, technology and content. 

 

Keywords: Technology. Smartphone. Augmented Reality. Augmented Book. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Crianças, jovens e adultos estão cada vez mais inseridos no mundo tecnológico. Na 

atualidade, com o advento da internet, praticamente todos esses sujeitos com seus dispositivos 

tecnológicos podem, em qualquer lugar, acessar suas redes sociais, assistir a vídeos, ouvir 

músicas, ou até mesmo pesquisar sobre algum assunto debatido em uma conversa casual com 

grupo de amigos. 

Essa tecnologia possibilita também uma maior interação com pessoas que estão 

distantes pois, em qualquer momento, podem fazer chamadas de vídeo para realizar uma 

reunião, conversar com familiares ou bater papo com os amigos. Consequentemente, essa forma 

de se comunicar, se estende além do espaço-tempo, não se limitando apenas em encontro físicos 

(ANJOS; SARAIVA, 2019). 

O que mais se vê na conjuntura atual é que praticamente a maioria dos sujeitos da 

sociedade (crianças, jovens, adultos) estão vivendo numa cultura social bem diferente dos que 

nasceram e viveram há 30, 20, 10 ou 5 anos atrás. Os seres desta época estão inseridos num 

mundo em que recebem um excesso de informações. Como expressado por Maltempi (2005), 

a tecnologia influenciou o jeito de ser, fazer, viver e aprender das pessoas, isto ocorreu pelo 

simples fato de mudanças radicais trazidas pela revolução tecnológica, em vista disso, usar tais 

recursos apenas para a transmissão do conhecimento não é mais suficiente. 

Nota-se que algum acontecimento que ocorre do outro lado do mundo, em questão de 

minutos, está na rede, e praticamente uma grande parcela da população fica sabendo. Portanto, 

constata-se que as informações estão em constante mudança. Aquilo que era dito como verdade 

absoluta ontem pode não ser verdade hoje, ou até mesmo ser ultrapassado. A tecnologia mudou 

a maneira de viver das pessoas e possivelmente continuará mudando o futuro. Diante dessa 

pressuposição, “os avanços fenomenais em tecnologias móveis e as consequentes explosões na 

disponibilidade dos aplicativos móveis afetaram quase todas as facetas de nossas vidas e espera-

se que tenham impactos ainda mais amplos e profundos no futuro próximo” (POWELL, 2019, 

p. 11). 

Assim sendo, algumas pessoas sofrem para manipular os aparatos tecnológicos simples, 

como, por exemplo, o caixa eletrônico de um banco. Esses indivíduos precisam de auxílio para 

fazer operações bancárias básicas, como tirar um extrato ou sacar seu salário. Contudo, observa-
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se que a maioria dos nascidos na geração net1 dificilmente vão ao banco. Essas pessoas 

conseguem fazer praticamente todas suas transações utilizando seus dispositivos móveis no 

conforto de sua casa.  

Diante do exemplo supracitado, percebe-se que a tecnologia trouxe alguns benefícios. 

No entanto, “estamos diante de um tipo de interação que é mediada pelo objeto computador e 

que não se esgota na relação com o objeto em si.” (ANJOS; SARAIVA, 2019, p. 21). 

Acrescenta-se ainda que essa interação pode ser mais bem mediada com recursos tecnológicos 

digitais mais específicos, o smartphone. 

Em face do exposto, as tecnologias móveis proporcionam comodidade e mobilidade 

com relação a tempo/espaço/contexto, assim como acesso, troca e flexibilidade da informação. 

Isto posto, a usabilidade dos recursos tecnológicos pode influenciar os contextos econômico, 

sociopolítico e, igualmente, a aprendizagem. (ALMEIDA; ARAÙJO JR, 2013). 

De fato, a tecnologia contribui para o avanço da sociedade, entretanto o que não se 

percebe é que ainda, em plena sociedade tecnológica, a escola anda na contramão. Quando se 

fala em inserção das tecnologias no ambiente de sala de aula, verifica-se que muitos educadores 

não usam essas ferramentas de modo que possam contribuir para o processo de ensino e 

aprendizagem; e quando utilizam, é apenas para pesquisa, ou para entreter os alunos quando 

terminam o que foi proposto pelo docente, para não tumultuar a sala. Borba, Scucuglia e 

Gradanidis (2018, p. 86) expressam que não entendem que “a proibição do uso dessa tecnologia 

seja solução. A discussão do seu uso sim e, principalmente, usos didáticos [...]”, já que a maioria 

dos jovens estão praticamente todo o tempo conectada, mas, afinal, quem são esses jovens?  

As pessoas deste século encontram-se, em todos os momentos conectados. Os nascidos 

nesse período foram nomeados de maneiras distintas. Aqueles que nasceram de 1984 a 1999 

são os chamados imigrantes digitais, os nascidos de 2000 até os dias atuais são nativos digitais 

(PRENSKY, 2001; PALFREY; GASSER, 2011; VERAS, 2011; LINNE, 2014) ou Homo 

Zapiens (VEEN; VRAKKING, 2009). Contudo, há os jovens que manipulam e operaram os 

recursos tecnológicos e que têm as tecnologias digitais. E há os que manipularam em algum 

momento, mas não possuem esses aparatos tecnológicos. 

Pois então, um dos papéis da escola é formar o sujeito crítico. Para tal, existem as 

tecnologias que apoiam o avanço da sociedade, já que praticamente todos os setores desse corpo 

social utilizam os recursos tecnológicos para facilitar tanto a produção, quanto a comunicação, 

possibilitando a aprendizagem. Segundo Borba, Scucuglia e Gradanidis (2018, p. 28), “o 

                                                           
1Geração net: geração digital, milennials, geração y: refletindo sobre a juventude e as tecnologias digitais, 

nascidos após 1990. (MARTINS, 2015). 
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conhecimento é gerado e moldado por humanos e tecnologia disponíveis.” Assim sendo, crê-se 

que a escola deve alfabetizar esses indivíduos digitalmente, não só usando os recursos 

tecnológicos de que dispõe, mas também os recursos tecnológicos que os jovens possuem, como 

seus celulares, de forma que isso colabore para o ensino e a aprendizagem.  

Ao se propor a utilizar as ferramentas tecnológicas, porém, por vezes, pode-se esbarrar 

em várias dificuldades: falta de manutenção do laboratório de informática, laboratórios com 

computadores insuficientes, não ter acesso à internet ou, quando tem, a rede é insuficiente para 

carregar todos os computadores, a formação dos professores, alunos que não possuem recursos 

digitais, como tablet ou smartphone, dentre outros.  

Logo, mesmo com tantas dificuldades, um dos papéis da escola é possibilitar tal 

integração dos jovens que frequentam esse ambiente para que eles consigam manipular os 

recursos tecnológicos. Já que, na sociedade contemporânea, ter acesso às tecnologias digitais 

de informação e comunicação pode contribuir para a formação desses indivíduos, tornando-os 

sujeitos críticos e pensantes em uma sociedade democrática. 

Para que isso ocorra, necessário se faz usar a tecnologia em favor do ensino, como 

propostas pedagógicas, de modo que possibilite aos alunos nascidos numa cultura digital 

tornarem-se sujeitos questionadores. É preciso elaborar propostas para utilizar as ferramentas 

tecnológicas como metodologia de ensino, a fim de inserir principalmente aqueles que não 

possuem tais recursos tecnológicos. Portanto, proporcionar o uso dessas tecnologias dentro da 

sala de aula pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, motivando os sujeitos 

que frequentam esse ambiente a estudar e a buscar a aprendizagem, estimulando a busca do 

senso crítico, tornando-os sujeitos que tenham a percepção de mundo. 

Pensando em deixar as aulas dinâmicas e colocando em prática algumas inquietações 

sobre o uso da tecnologia digital móvel (smartphone), começou-se a refletir em como se poderia 

elaborar um projeto que envolvesse a aprendizagem colaborativa no ambiente escolar. Por 

consequência, pesquisou-se sobre o Aplicativo de Realidade Aumentada (RA), procurou-se 

mediar aulas que envolvam alguns conceitos sobre o tema Tratamento de Dados, tendo como 

unidade temática Probabilidade e Estatística, à qual se refere a Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2017a), por meio de vídeos pequenos em livros aumentados.  

 Para isso, buscou-se um aplicativo que pudesse ser utilizado com o smartphone para 

opulentar o mundo real. Para Carvalho (2015, p. 12), “a Realidade Aumentada (RA) pode 

enriquecer com informação os objetos que vemos. Ou seja, a realidade que nos circunda pode 

ser “aumentada” com informação acessível através do dispositivo móvel.” 
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Pensando nisso, elaborou-se uma pesquisa que busca inserir as tecnologias digitais 

móveis no ambiente acadêmico, em uma escola do estado do Paraná, na cidade de Londrina, 

aplicada em uma turma do sétimo ano do ensino fundamental, que possui 32 alunos. Aplicou-

se o produto educacional, um livro aumentado de modo que se pode contribuir para o ensino de 

Estatística, utilizando o smartphone e um aplicativo de Realidade Aumentada como recursos 

tecnológicos. Para análise dos resultados foi utilizado nessa pesquisa a metodologia quanti-

qualitativa.  

Por fim, tem-se como objetivo verificar se o Livro Interativo de Realidade Aumentada 

pode possibilitar o trabalho colaborativo e o grau de satisfação dos estudantes com a utilização 

dessa tecnologia. Para esse fim, o livro aumentado contém vídeos que envolvem os conceitos 

básicos de população e amostra, apresenta os tipos de gráficos, propõe a elaboração de gráficos 

de setores e as medidas de tendência central (média, moda e mediana).  

Isto posto, o livro interativo aumentado projetado é um material básico, de forma que 

possa contribuir para a aprendizagem dos envolvidos. Este recurso permite a complementação 

do real e do virtual, por meio de vídeos, como já salientado, e foi projetado para ser aplicado 

com o auxílio dos celulares dos alunos e um aplicativo de Realidade Aumentada Aurasma/HP 

Reveal. 

No caso desse aplicativo (Aurasma/HP Reveal), foi escolhido por não ter custo, possui 

uma interface intuitiva (que pode ser usada de modo direto e instantâneo), quer no Aurasma 

Studio, quer na app Aurasma, possibilita a criação de inúmeras auras e canais, não é preciso 

saber programação, o App tem reconhecimento de imagem confiável e a possibilidade de 

armazenar conteúdos digitais na nuvem. Devido às funcionalidades mencionadas, optou-se por 

esse software. 

Sendo assim, esta pesquisa estrutura-se em sete seções. A primeira é a parte Introdutória 

que objetiva a questão norteadora: “qual a contribuição do smartphone com intermédio de um 

aplicativo de Realidade Aumentada para a aprendizagem de Estatística”. A segunda seção, 

“Jovens da geração digital”, apresenta uma pesquisa sobre o tipo de jovens que está 

frequentando o ambiente escolar nos dias atuais. A terceira seção discute a “exclusão digital”. 

A quarta seção aborda a “Tecnologia na educação”, que contém as subseções “Tecnologias 

digitais móveis”, enfatizando o uso do “smartphone na sala de aula”.  A quinta seção trata do 

uso da “realidade aumentada no ensino”, procurando discutir o “livro aumentado”. A sexta 

seção apresenta a metodologia que será adotada nesta pesquisa, a sétima, constitui-se da análise 

e discussão dos resultados, e a nona procura discutir as considerações finais e, por fim, estão 

as referências e os apêndices.  
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2 JOVENS DA GERAÇÃO DIGITAL 

 

Na década atual o ambiente escolar não estimula uma grande parcela dos jovens. Isso 

ocorre porque esse universo acaba ficando em segundo plano. Pode-se notar, pelos dizeres de 

alguns desses indivíduos, que eles não querem estar nesse espaço (escola) e que, muitas vezes, 

estão porque são obrigados, pois o que lhes agrada são os recursos tecnológicos, que, na grande 

maioria das vezes, são proibidos nesse meio.  

De acordo com alguns educadores e pesquisadores, (PRENSKY, 2001; JUKES; 

MCCAIN; CROCKETT, 2010; MILLER, 2011; PALFREY; GASSER, 2011; FRANCO, 

2013), os jovens estão cada vez mais interessados em discutir os assuntos que acontecem fora 

da escola. Esses indivíduos estão encantados pelo mundo dos computadores e videogames; 

estão constantemente conectados no ambiente virtual; têm a capacidade de usar a tecnologia 

digital de forma transparente; expressam-se mediados por tecnologias digitais; têm muitos 

amigos em sites de redes sociais; sentem-se confortáveis em espaços virtuais; precisam da Web 

para procurar todas as informações de que precisam; tendem a realizar várias coisas ao mesmo 

tempo (multitarefa); recebem e processam informações em ritmo acelerado e gostam de ficar 

compartilhando fotos e vídeos. 

Em vista disso, o conteúdo curricular acaba ficando em segundo plano, não fazendo 

parte da percepção desses adolescentes, principalmente aquele planejado pelo professor. Nessa 

circunstância, em alguns momentos, o público jovem questiona sobre o porquê de estudar tal 

assunto, pois, para eles, aqueles conceitos não terão utilidade no futuro. 

Esses sentimentos nem sempre passam despercebidos. Por isso, procurou-se pesquisar 

quais são os tipos de jovens que estão frequentando a esfera escolar e qual o motivo que os está 

deixando tão desanimados e desinteressados diante das questões que visam sua aprendizagem.  

Nessa situação, é necessário colocar que os indivíduos deste século nasceram e 

cresceram rodeados por aparatos tecnológicos. Essas novas tecnologias agem direta e 

indiretamente na maneira de viver desses seres, e “os alunos de hoje – do maternal à faculdade 

– representam as primeiras gerações que cresceram com esta nova tecnologia” (PRENSKY, 

2001, p. 2), portanto uma “nova geração, que aprendeu a lidar com novas tecnologias, está 

ingressando em nosso sistema educacional.” (VEEN; VRAKKING, 2009, p. 12). 

Para Linne (2014), há duas gerações de jovens que cresceram durante a evolução da 

tecnologia. A primeira nasceu nos anos 90 e viveu a adolescência durante o avanço da internet. 

A segunda geração nasceu e foi criada junto com o avanço da internet. Duas gerações que 
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conhecem apenas o mundo digital, suas aprendizagens foram estabelecidas na linguagem 

digital. (PALFREY; GASSER, 2011). 

Essa primeira geração de pioneiros nasceu e cresceu em um ambiente mais tecnológico 

e digital. São pessoas bem mais informadas que seus ancestrais e que se sentem mais à vontade, 

com mais liberdade de expressão, tendo como fonte de informação (VERAS, 2011) o “acesso 

aos telefones e às redes de televisão (cabo e satélite), [...] os sistemas de televisão eram feitos 

para distribuir informação (programada) apenas em uma direção e a rede telefônica, apesar de 

bidirecional, apenas transportava conversação entre pessoas.” (CARVALHO, 2006, p. 34).  

Em meados dos anos 90, “não havia Google, YouTube, Facebook, Twitter nem 

smartphones, porém uma coisa era certa: o impacto sem precedentes que essa tecnologia traria 

para toda a sociedade, bem como para essa nova geração de jovens que chegava para assumir 

o mundo.” (VERAS, 2011, p. 2). Foi uma década marcada pelas transições, quando as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) começaram a ser consumidas por algumas 

parcelas da sociedade e a influenciar o comportamento das pessoas, principalmente das mais 

jovens, além “das mudanças tecnológicas que impulsionam o conglomerado de TIC: DVD, 

MP3, câmeras digitais, computadores pessoais e consoles de videogame. Estes, entre outros 

dispositivos, passam a fazer parte do cotidiano de crianças e adolescentes.” (LINNE, 2014, p. 

209). 

Esses jovens nasceram em um período em que as mídias digitais começaram a se 

desenvolver. Os nascidos entre 1984 e 1999 foram intitulados de geração Y. Constituíram uma 

geração de adolescentes protegidos por uma sociedade preocupada com a segurança deles; seres 

alegres e nutridos de muita energia, pessoas que cresceram com uma diversidade de recursos 

tecnológicos que a todo momento passava por mudança. Essa massa da população precisou 

adaptar-se a esse fenômeno chamado tecnologia. Essa geração conheceu apenas a democracia, 

seres que se depararam com muitas mudanças e transformações em um pequeno período de 

tempo. Ao constatar todo esse contexto de evolução, percebe-se que eles se tornaram indivíduos 

autônomos, que aprenderam a responder a estímulos, o que os tornou mais motivados e 

impulsivos. (VERAS, 2011).  

Nesse sentido, Coelho (2012, p. 89) salienta que “a geração digital também conhecida 

como Geração Y cresceu em um mundo no qual a comunicação digital tem um papel 

fundamental tanto na sua formação quanto na compreensão da realidade”. Outrossim, todos os 

que nasceram no final dos anos 80, posteriormente, receberam várias denominações. Foram 

nomeados de “geração rede”, “geração digital”, “geração instantânea” e “geração ciber”, 

referindo-se aos atributos de seu meio ou comportamento. (VEEN; VRAKKING, 2009). 
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Logo, percebe-se que a geração Y é uma geração de jovens que nasceram e cresceram 

com a evolução da tecnologia, como já relatado. Contudo, Veras (2011, p. 7) descreve que 

“outra geração já desponta no horizonte e com ela surgem perguntas: que traços marcarão seus 

integrantes? O que vão aprender a partir da variedade de modelos, atitudes e comportamentos 

que compõem o meio sociocultural em que estão crescendo?”  

Para Linne (2014, p. 208), esses jovens, que nasceram e cresceram com as TIC, são “os 

adolescentes contemporâneos, nascendo na segunda metade dos anos noventa, muitas vezes 

têm desenvolvido a sua socialização primária e secundária em ambientes digitais.” Prensky 

(2001) nomeou esses jovens de “Nativos Digitais” e Veen e Vrakking (2009) apresentam outra 

analogia para representar esses jovens, apelidando-os de Homo Zappiens. Esses indivíduos são 

os nascidos na Era Digital, são as pessoas que conseguem realizar várias tarefas ao mesmo 

tempo, “não conhecem a vida antes da Internet, redes sociais, smartphone, notebook, iPhones, 

iPads e e-book. E já se tornaram um grupo expressivo que começa a ser levado a sério pelos 

diferentes setores da economia.” (VERAS, 2011, p 7). 

Nota-se, então, que os disquetes, câmara de vídeos, telefones com fio, livros, ditas como 

tecnologias analógicas, estão ultrapassadas, e os jovens dos dias atuais “têm acesso às 

tecnologias digitais – como smartphone, pen drive, televisão digital, internet sem fio, dentre 

outros aparatos” (COELHO; COSTA; MATTAR, 2018, p. 1081). Esses indivíduos (crianças e 

jovens) cresceram “usando múltiplos recursos tecnológicos desde a infância: o controle remoto 

da televisão, o mouse do computador, o minidisc e, mais recentemente, o telefone celular, o 

iPod e o aparelho de mp3.” (VEEN; VRAKKING, 2009, p. 12). 

Nessa perspectiva, “a grande nuance dessa geração é zapear. Daí o Z. Em comum, essa 

juventude muda de um canal para outro na televisão. Vai da Internet para o telefone, do telefone 

para o vídeo e retorna novamente à Internet.” (VERAS, 2011, p. 7). No entanto, constata-se que 

“o Homo zappiens é um processador de informação ativo, resolve problemas de maneira muito 

hábil, usando estratégias de jogo, e sabe se comunicar muito bem [...] mais importante para elas 

são suas redes de amigos, seus trabalhos de meio turno e os encontros de final de semana.” 

(VEEN; VRAKKING, 2009, p. 12). 

Na visão de Palfrey e Gasser (2011), o conceito e as características da geração Y se 

assemelham aos que chamaram de geração Z, que zarpam, zapeiam e navegam o tempo todo na 

Internet e estão constantemente conectados. Eles nasceram na era digital, começaram a aprender 

na linguagem digital e não conheceram nada além de uma vida conectada. 
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Esses jovens e essas crianças estão acostumados a receber informações muito 

rapidamente e formam uma geração que consegue processar muitas informações e realizar 

múltiplas tarefas ao mesmo tempo, preferem gráficos e figuras a textos (PRENSKY, 2001). 

Prensky (2001), Veen e Vrakking (2009), Lemos (2009), Franco (2013), Linne (2014), 

Silva e Schimiguel (2015) mencionam que os jovens dos dias atuais não estão presos em um 

encadeamento linear, eles gostam da hipermídia, gostam de baixar música, têm fones nos seus 

bolsos, seus computadores e celulares são uma biblioteca portátil, irradiam mensagens, são 

muito criativos e acabam se destacando. 

Para Carreira (2009, p. 54), “estes jovens distinguem-se pela grande familiaridade que 

têm com as tecnologias digitais e pela regularidade com que as utilizam”. Esses seres fazem 

parte de “uma geração muito hábil no uso das mídias digitais e no acesso aos recursos on-line.” 

(PISCHETOLA; HEINSFELD, 2018, p. 3). Contudo, “para a maioria dos jovens, a tecnologia 

per se2 é uma preocupação relativamente à margem. Pouquíssimos estão interessados na 

tecnologia em si ou acreditam que ela tenha poderes mágicos: só estão interessados na sua 

utilidade.” (BUCKINGHAM, 2010, p. 43). 

Diante disso, usar os aparatos tecnológicos de forma instintiva e repetitória não é o 

suficiente para que os sujeitos sejam capazes de analisar as consequências sociais que a 

tecnologia reflete na sociedade. Nesse sentido, é preciso mais do que nascer e crescer 

manuseando os aparatos tecnológicos, precisa-se ensinar esses indivíduos sobre o uso 

consciente das tecnologias. (AZEVEDO et al., 2018). 

Apesar de saberem usar os recursos tecnológicos, esses jovens não utilizam tais recursos 

de modo que consigam ser críticos, nem pessoas letradas digitais, são meros usuários dessas 

tecnologias. O letrado digital faz buscas eficientes, compara as fontes e separa as informações 

confiáveis das não confiáveis. (BUCKINGHAM, 2010). Assim sendo, “letramento digital, 

portanto, refere-se à capacidade de uso dos recursos informacionais e da internet para ler e 

escrever em situações diversas no ciberespaço, com uma ampliação do leque de possibilidades 

de contato com a leitura e escrita também no meio digital.” (AZEVEDO et al., 2018, p. 4). 

Para Assis, Tavares e Zacura (2018, p. 101), “o letramento digital envolve o 

conhecimento de software e hardware, porém é imprescindível a compreensão de uso dessas 

tecnologias como potencializadoras do ensino e da aprendizagem, devendo o usuário dominá-

las para seus intentos”. 

                                                           
2Uma expressão usada na linguagem filosófica que significa “por si”, por si só”, por si mesmo”, por si próprio”, 

“espontaneamente”, intrinsecamente” e “pela sua própria natureza”. 
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Partindo desse pensamento, constata-se que o “letramento consiste em um processo que 

se estende pela vida inteira do indivíduo e que exige dele um exercício de adaptação constante 

ao contexto sociocultural e às novas linguagens” (PISCHETOLA; HEINSFELD, 2018, p. 4), e 

que “o termo abarca não apenas conhecimentos do código alfabético e regras da língua escrita; 

ele amplia a interpretação de letramento, incluindo-se as capacidades de manipulação básica de 

hardwares e softwares e a compreensão dos contextos e finalidades dos textos digitais.” 

(AZEVEDO et al., 2018, p. 4). 

Pischetola e Heinsfeld (2018) expressam que nos anos 80 houve um grande enfoque na 

alfabetização informática, um período em que havia a necessidade prática para o uso dos 

computadores. Depois de uma década (anos 90) já se pensava em alfabetização informacional, 

que visa, além de ter capacitação técnica, ter a capacidade de reconhecer e selecionar fontes de 

informação relevantes para uma pesquisa. Com a chegada e a evolução da internet, veio a 

necessidade de saber analisar as informações advindas da web, o que se denominou 

alfabetização midiática, cuja tendência era formar pessoas bem informadas, que pudessem 

filtrar as informações, para interpretar melhor, tornando-se seres mais críticos e participantes 

efetivos das elaborações de novos conteúdos. 

Entretanto, apenas manipular os recursos tecnológicos não torna as pessoas letradas 

digitais.   

Elas também precisam ser capazes de avaliar e usar a informação de forma 

crítica se quiserem transformá-la em conhecimento. Isso significa fazer 

perguntas sobre as fontes dessa informação, os interesses de seus produtores 

e as formas como ela representa o mundo, compreendendo como estes 

desenvolvimentos tecnológicos estão relacionados a forças sociais, políticas e 

econômicas mais amplas. (BUCKINGHAM, 2010, p. 49). 

 

Azevedo et al. (2018) relatam que não é só manipular os recursos tecnológicos. Os 

autores expressam que as tecnologias podem transformar a maneira de viver e que esses jovens 

precisam relacionar as informações com o conhecimento, criando novas possibilidades, 

modificando sua forma de viver.  

Então, umas das chaves de acesso para o saber digital seja o ambiente escolar, que deve 

possibilitar aos indivíduos que frequentam esse espaço não ser apenas mais um que 

usa/manipula tais recursos de forma repetitiva, mas pessoas que tenham senso crítico apurado 

e consigam filtrar todas as informações que acham relevantes e que podem contribuir para sua 

aprendizagem. Dessa forma, essas angustias podem ser superadas, por meio de políticas 

públicas, os pais, escola e governo contribuam para o letramento digital, visto que, “na 

educação, o letramento digital deve servir como instrumento de empoderamento dos alunos e 
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professores, para a facilitação e o enriquecimento da aprendizagem.” (ASSIS; TAVARES; 

ZACURA, 2018, p. 100).  
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3 EXCLUSÃO DIGITAL 

 

No contexto que envolve a tecnologia, Palfrey e Gasser (2011) expressam que os 

recursos tecnológicos revolucionaram o mundo, tornando-o um lugar melhor. Em relação às 

questões sociais e econômicas, a tecnologia contribuiu para impulsionar o desenvolvimento da 

sociedade. A vista disso, a maioria da população já se deparou com tal recurso, porém o que se 

pergunta é se eles também possuem realmente acesso aos aparatos tecnológicos e se tais 

ferramentas dispõem de internet. 

Segundo Roberto, Fidalgo e Buckingham (2015), a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) menciona algumas percepções referentes ao acesso à 

tecnologia. Atualmente ainda há desigualdade no acesso às novas tecnologias, um problema 

antigo da realidade internacional, e cada país desenvolveu alguma forma de disseminar tais 

recursos tecnológicos. Para a OCDE, a intensificação da tecnologia veio para revolucionar o 

modo de viver das pessoas, contribuindo “com ganhos globais em termos de desenvolvimento 

humano, [porém] ainda existe um longo caminho a percorrer no sentido de colmatar as 

dessemelhanças entre o eixo mundial Norte-Sul que evolui a ritmos e níveis diferentes.” (NU, 

2001 apud ROBERTO; FIDALGO; BUCKINGHAM, 2015, p. 45). 

Verifica-se, portanto, que a tecnologia veio para revolucionar e mudar a maneira de 

viver da sociedade atual, todavia observa-se que há muitas desigualdades com relação à 

utilização dessas ferramentas tecnológicas por parte de alguns setores da sociedade, 

principalmente aqueles que têm situação financeira precária ou mais carente, e, quando se tem 

o acesso, uma parte da população não é letrada digitalmente. Nesse contexto, uma parcela da 

sociedade não tem possibilidade de adquirir os recursos tecnológicos e, até mesmo quando tem 

a oportunidade de comprá-los, muitas vezes ficam privada do acesso à internet, tornando-se 

excluída digitalmente. 

No que se refere à exclusão da sociedade ao acesso as TIC, houve algumas iniciativas a 

fim de identificar as desigualdades na esfera social. Para Bonilla e Oliveira (2011, p. 24), “tais 

desigualdades vêm sendo denominadas genericamente como digital divide, gap digital, 

apartheid digital, infoexclusão, ou exclusão digital, e têm justificado a formulação de 

numerosas políticas públicas com a finalidade de minimizá-las.” 

Macedo, Cabecinhas e Macedo (2011) realizaram uma pesquisa que envolve os países 

lusófonos3, intitulada Perspectivas sobre infoexclusão no ciberespaço lusófono. Esse trabalho 

                                                           
3São os países unidos pelo mesmo idioma, são estes: Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Brasil, 

Moçambique, Timor Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial, tomos falam a língua Portuguesa.  
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teve como objetivo analisar e discutir a desigualdade, no ciberespaço, dos países que integram 

a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP). 

As autoras pretendiam compreender a realidade desses países, assim como apresentar 

os dados sobre o desenvolvimento humano e o nível de escolaridade que compõem a CPLP, 

com base na qual se pode refletir sobre a utilização dos serviços de internet. 

No que se refere à infoexclusão, Macedo, Cabecinhas e Macedo (2011) se embasam em 

Castells (2003), que busca significado sobre a fonte social e a desigualdade, advindas da 

evolução tecnológica e do acesso à internet. Para eles, a tecnologia permite uma interação que 

independe do tempo e do espaço, tudo graças à internet, o seu avanço permite a socialização 

entre todas as esferas sociais, permitindo a comunicação entre as pessoas. 

De acordo com as autoras “quanto mais o mundo se envolve num processo tecnológico 

de desenvolvimento económico, político, social e cultural, baseado nas redes digitais, mais as 

desigualdades, de uma grande faixa da população mundial, se evidenciam.” (MACEDO; 

CABECINHAS; MACEDO, 2011, p. 171). Tendo como reflexo a educação, já que o 

desequilíbrio educativo está muito próximo da infoexclusão.  

De acordo com as autoras, na declaração de Dakar, em 2000, encontro que reuniu 164 

países, esses países se comprometiam com uma aprendizagem e oportunidades para jovens, 

crianças e adultos, estipulando metas ousadas, procurando atingir algumas finalidades 

específicas até 2015. Para as pesquisadoras, os resultados previstos na conferência de Dakar 

(2000), com relação a inclusão digital e Educação para todos até o ano de 2015, possivelmente 

não seriam alcançados por todos os países. As autoras relatam que os países pobres certamente 

terão mais dificuldades de cumprir e alcançar a meta. Ainda segundo Macedo, Cabecinhas e 

Macedo (2011), o mundo está longe de alcançar esses fins até 2015. No entanto, elas 

evidenciam que vários países com adultos analfabetos criaram programas para aumentar o nível 

de escolarização e, entre esses programas, está o Brasil alfabetizado, que começou em 2003 e 

alfabetizou aproximadamente mais de 8 milhões de alunos. 

Também analisaram o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a literacia dos 

países lusófonos, na qual, em 2010, o Brasil estava na posição 73, com um IDH elevado de 

0,699, o segundo melhor índice dos países que falam a língua portuguesa, ficando atrás apenas 

de Portugal, com IDH de 0,795. (MACEDO; CABECINHAS; MACEDO, 2011). 

Contudo, observa-se que, no ano de 2018, o Brasil ficou na posição 79, com um IDH de 

0,759, e Portugal ficou na posição 41, com um Índice de Desenvolvimento de 0,847. Verifica-

se que o nível de desenvolvimento humano do Brasil é considerado alto, perdendo apenas para 

Portugal, no que se refere aos países lusófonos. (PNUD, 2018). 
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No que se refere à literacia, as autoras se embasam nos dizeres de Benavente, Rosa, 

Costa e Ávila (1996), definindo-a como as “capacidades de leitura, escrita e cálculo, com base 

em diversos materiais escritos (textos, documentos, gráficos), de uso corrente na vida 

quotidiana (social, profissional e pessoal)” (MACEDO; CABECINHAS; MACEDO, 2011, 

p.172), e o Brasil estava com o nível de literacia em 90%, contabilizando pessoas com idade 

igual ou superior a 15 anos. 

Também foram analisados no trabalho de Macedo, Cabecinhas e Macedo (2011), outras 

vertentes, dentre as quais, estão o Índice de Educação ajustado à Desigualdade, a privação na 

educação e o quanto essa privação é grave quanto aos dados relativos à educação da CPLP.  

Observaram também como era o acesso à internet, dados obtidos nos anos de 2000 a 2008, que 

mostram que o Brasil tem “experimentado inegáveis avanços no acesso da população à Internet, 

embora os números ainda revelem fortes disparidades, conforme as regiões do país, as classes 

sociais e o nível de escolaridade das pessoas.” (WAGNER, 2010, p. 47). 

Ainda segundo o mesmo autor, “a inclusão digital não significa apenas ter acesso a um 

computador e à Internet. É preciso saber utilizar esses recursos para atividades variadas, 

classificadas em três diferentes patamares, segundo sua relação com o exercício da cidadania.” 

(WAGNER, 2010, p. 47). Nessa perspectiva, a “exclusão digital não é ficar sem computador 

ou telefone celular. É continuarmos incapazes de pensar, de criar e de organizar novas formas, 

mais justas e dinâmicas, de produção e distribuição de riqueza simbólica e material.” 

(SCHWARTZ, 2000). 

Contudo, o acesso à internet e a celulares no ano de 2015 equivale aos grupos de homens 

e mulheres com faixa etária de 15 a 19 anos. A porcentagem é de 82,4% de acesso à internet e 

de 83,3% para celular. Nota-se também que, no Brasil, 57,5% tem acesso a internet e 78,3% 

possui celular4.  

Macedo, Cabecinhas e Macedo (2011) concluíram que Portugal e Brasil têm os níveis 

mais elevados entre os países lusófonos, no que diz respeito ao IDH, mas, com relação à 

literacia, estão longe dos índices programados na comissão de Dakar em 2000. No entanto, 

referindo-se ao acesso à internet, há uma discrepância entre os países. As autoras relatam que a 

população dos países oficiais de língua portuguesa encontra-se infoexcluídas, “não possui as 

condições infra estruturais, económicas e culturais que lhes permitam aceder às novas 

tecnologias.” (MACEDO; CABECINHAS; MACEDO, 2011, p. 179). 

                                                           
4Informações retiradas dos documentos temáticos, objetivos de desenvolvimentos sustentável, (BRASIL, 2017b). 
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Diante do supracitado, verifica-se que “o uso da expressão “exclusão digital” em 

referência à falta de acesso à Internet, [...] não pode estar dissociada da relação com outras 

tecnologias de comunicação, dadas a complementaridade e convergência entre elas.” 

(FANTIN; GIRARDELLO, 2009, p. 72). 

Nessa perspectiva, Roberto, Fidalgo e Buckingham (2015) expressão que a infoexclusão 

implica uma desigualdade no acesso às novas tecnologias, expressando ainda um desequilíbrio 

no nível das competências dos utilizadores. Nesse sentido, Silva, Medeiros e Souza (2018, p. 

1) explicitam que “as tecnologias digitais da informação e comunicação, aliadas ao uso da 

internet, modificam a noção de tempo/espaço e exigem dos sujeitos sociais adaptabilidade a 

novos contextos de aprendizagem e de trabalho, o que demanda novas competências, 

habilidades e atitudes”. 

Assim, crê-se que é preciso trabalhar todas as habilidades necessárias, de modo que as 

pessoas sejam capazes não de apenas operacionalizar os aparelhos tecnológicos, mas de serem 

capazes de filtrar as informações, tornando-se sujeitos críticos. Logo, Pischetola e Heinsfeld 

(2018, p. 8) afirmam que é “necessário trabalhar em direção a uma conscientização, por parte 

de adultos e jovens, de que a habilidade técnica não é sinônimo de letramento digital.” 

Assim sendo, Bonilla e Oliveira (2011, p. 31) salientam que 

 

O discurso em torno do termo exclusão digital é o principal argumento em 

favor da necessidade de se realizar uma ampla inclusão dos indivíduos na 

sociedade contemporânea, a partir da universalização do uso das tecnologias 

de base digital, e para justificar políticas e ações denominadas de inclusão 

digital. 

 

No momento atual há uma acessão às TIC, com o advento da inclusão digital, e esse 

acréscimo favorece a interação social e a produção de conhecimento. (MACHADO; RIVERA, 

2017). Por isso, as políticas públicas de inclusão digital buscaram, além de incluir a tecnologia, 

também promover a alfabetização digital, como descrito por Fantin e Girardello (2009, p. 78), 

“promover a inclusão digital e a alfabetização digital como políticas públicas, enfrentando a 

herança do analfabetismo funcional e ao mesmo tempo combatendo o apartheid tecnológico”. 

Portanto, “inclusão digital cumpre com o objetivo de comunicar a importância do acesso 

e da inserção das tecnologias como ferramentas para a participação democrática de todos os 

estratos sociais no processo de transformação política, cultural, econômica e social.” 

(MACHADO; RIVERA, 2017, p. 605). 

Bonilla e Souza (2011, p. 99) relatam que “é da competência da escola, hoje, oportunizar 

aos jovens a vivência plena e crítica das redes digitais. Logo, é responsabilidade do professor, 
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profissional dessa instituição, a formação dos jovens para a vivência desses novos espaços de 

comunicação e produção.”   
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4 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 

Como descrito no capítulo anterior, um dos papéis da escola é oportunizar e mostrar aos 

jovens a importância das tecnologias com viés crítico. A BNCC expressa que uma das 

competências gerais da educação básica com relação a inserção das tecnologias no ensino. 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2017a, 

p. 9). 

 

No entanto, esse papel não deve ficar apenas nas mãos da escola, precisa-se de políticas 

públicas para que todas as esferas da sociedade se comprometam com a formação desses seres, 

oportunizando que se transformem em indivíduos questionadores. Faz-se necessário promover 

a inserção dos aparatos tecnológicos em todos os estratos da sociedade, para que todas as 

pessoas de todas as esferas sociais possam desfrutar de forma democrática desses recursos, 

principalmente no ambiente escolar. 

Nessa perspectiva, Hoffmann e Brião (2013) salientam que a sociedade evoluiu e que a 

tecnologia teve uma grande atuação nesse processo, principalmente na produção de bens de 

consumo e no acesso à informação. Um exemplo desses inúmeros ganhos que o avanço 

tecnológico ocasionou, são os grandes equipamentos que auxiliam nas produções agrícola e 

industrial. No que se refere ao acesso à informação, Silva, Almeida e Silva (2017) expressam 

que as TIC estão presentes em praticamente toda a sociedade e que a grande maioria das pessoas 

já tiveram acesso a televisão, rádio ou computador, uma tecnologia considerada antiga, assim 

como a dispositivos móveis, como celular, tablet ou notebook, as tecnologias mais modernas, 

além de acesso à internet. 

Para Carvalho (2006, p. 34), o avanço em pesquisa, envolvendo a internet e os recursos 

tecnológicos, foi rápido, pois, no “início dos anos noventa, as redes de computadores eram 

utilizadas basicamente por pesquisadores acadêmicos e funcionários de grandes empresas.” 

Hoje, grande parte da população está vivendo em um universo rodeado por aparatos 

tecnológicos, e com escassez de informações, logo “a ampliação das possibilidades de 

comunicação e de informação, por meio de equipamentos como o telefone, a televisão e o 

computador, altera a nossa forma de viver e de aprender na atualidade.” (KENSKI, 2003, p. 2). 
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Tendo em vista a praticidade e a facilidade, as empresas, preocupadas com a rapidez da chegada 

dessas informações até o destinatário, desenvolvem software aplicativos. 

Os softwares auxiliam as pessoas em algumas tarefas específicas, podem ser usados em 

computadores, tablets, notebooks ou smartphones. Entre os vários aplicativos, há aqueles que 

ajudam na localização (GPS), os que possibilitam pesquisar promoções de produto e bens de 

consumo; outros auxiliam pessoas que praticam esportes e há os que contribuem para a 

educação. 

Paiva e Cavalcante (2017, p. 3) expressam que universo tecnológico já faz parte da vida 

social das pessoas na sociedade contemporânea, “as novas tecnologias estão em todos os 

estratos da sociedade e são resultado da vida humana e, notadamente, em suas ações e/ou 

práticas acadêmicas e profissional. As inovações trazidas pelas TICs estão presentes nos mais 

transformados ambientes sociais.” 

Diante desse fato, as pessoas estão cada vez mais dependentes das tecnologias. Assim, 

os recursos tecnológicos podem estimular novos desafios, dentre estes estão o acesso à 

informação, a interação e a comunicação, proporcionadas pelos computadores, e dão origem a 

novas formas de aprendizagem. (KENSKI, 2003). 

Portanto, “a incorporação desses recursos no processo educacional trará benefícios a 

todos os autores envolvidos, além de preparar os alunos para a utilização de tecnologias como 

as quais eles terão contato permanente durante a sua vida profissional futura.” (KALINKE, 

2003, p. 29). 

Como já citado, realidade é que os aparatos tecnológicos fazem parte da sociedade, 

portanto da vida de crianças e jovens. Para Santos e Macêdo (2015), há um aumento nos 

recursos tecnológicos digitais que podem auxiliar diversas áreas do conhecimento, entre os 

quais estão os smartphone, tablet e computadores. Muitos, porém, desconhecem que esses 

dispositivos digitais podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. 

As novas tecnologias oportunizaram e estão oportunizando o avanço no 

desenvolvimento da humanidade, logo, as mídias digitais de comunicação e informação 

propiciam novas aprendizagens, novas maneiras de pensar, corroborando para uma sociedade 

cada vez mais criativa (KENSKI, 2003). Consequentemente, o acesso à informática é direito de 

todos, e, a partir disso, as escolas necessitam incluir a alfabetização tecnológica para que os 

educandos usufruam de uma educação atualizada. (BORBA; PENTEADO, 2001; AMARAL; 

FRANGO, 2014). 

Para Veen e Vrakking (2009), o ambiente escolar precisa reconhecer as habilidades e 

estratégias de aprendizagem que se desenvolvem fora da escola e explorar todo o potencial 
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desse universo. Salientam, também, que a escola poderia assumir seu papel de protagonista 

explorando as necessidades desses novos clientes (jovens nascidos na era digital). Esses autores 

assim se expressam: “ensinar se tornou algo mais desafiador, [...] os alunos mudaram 

consideravelmente em sua aprendizagem e seu comportamento social ao longo das últimas 

décadas.” (VEEN; VRAKKING, 2009, p. 14). 

Segundo Viana (2019, p. 18), há 

 

Uma variedade de outras situações e contextos de aprendizagem, que nos 

permitem alternar entre vários modos de aprender, conciliar a diversidade de 

experiências de aprendizagem, articular conhecimentos adquiridos e 

competências desenvolvidas, mobilizar meios, recursos e condições para a 

aprendizagem que temos ao nosso dispor, enriquecendo e tornando mais 

significativos o processo educativo em que nos situamos e o percurso pessoal 

de aprendizagem que se constrói ao longo da vida. 

 

A mesma autora afirma: “muitas das situações de aprendizagem [...] são mediadas pelo 

uso de tecnologias digitais, em particular da Internet. O seu desenvolvimento veio quebrar 

definitivamente os limites do espaço e do tempo dedicados à aprendizagem.” (VIANA, 2019, 

p. 18). 

Sendo assim, inserir as tecnologias para contribuir para o ensino e aprendizagem 

juntamente com o modelo tradicional, é preciso mudar a maneira de ensinar aproximando o 

aluno e o professor (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000; FACCIN; BORTOLOZZI; 

FORNO, 2017). A sociedade encontra-se em um período em que “uma nova geração que se 

mostra diferente de todas as anteriores, especialmente, no modo como aprende e encara a 

escola. Estes jovens distinguem-se pela grande familiaridade que têm com as tecnologias 

digitais e pela regularidade com que as utilizam.” (CARREIRA, 2009, p. 54). Por isso, é 

importante inserir as tecnologias digitais e ser capaz de aprender a tirar partido das suas 

competências de modo que se consiga estimular a busca do conhecimento; assim como 

conseguir lidar com a informação, propiciando o comunicar e o interagir com os outros. Para 

que isso seja possível, os sujeitos precisam saber onde está a informação e ser capazes de 

transformar essa informação em conhecimento. 

Nessa perspectiva, a tecnologia pode oportunizar condições para novas aprendizagens, 

e o docente pode empregar essas ferramentas para auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem. De acordo com Moran, Masetto e Behrens (2000, p. 6), “ o papel do professor 

se amplia – do informador transforma-se em orientador de aprendizagem, em gerenciador de 

pesquisa e comunicação dentro e fora da sala de aula”. 
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Para Carvalho (2007) o professor precisa ser o facilitador da aprendizagem, 

contribuindo para a construção individual e colaborativa do conhecimento, dando autonomia, 

incentivando o desenvolvimento do pensamento crítico, propiciando a seus alunos a tomada de 

decisão na busca da aprendizagem num nível mais elevado. Salienta que “os professores devem 

ser confrontados com exemplos concretos de aplicação nas suas áreas disciplinares para que 

possam ver como integrar os recursos e as ferramentas, como dinamizar a sua exploração, que 

papel desempenhar na aula”. (CARVALHO, 2007, p. 27) 

Segundo Brum e Pereira (2018b, p. 70), os estudantes compartilham informações na 

sala de aula. Sendo assim, a utilização dos recursos tecnológicos nesse ambiente possibilita 

 

A diversificação dos espaços de aprendizagem, seja digital ou presencial, é a 

nova tendência dessa geração conectada. O mundo mudou e com ele a escola 

também precisou internalizar novos meios de conceber o ensino; as mudanças 

podem parecer lentas, mas chegam de forma avassaladora. 

 

Nessa perspectiva, usar os recursos tecnológicos pode contribuir para a aprendizagem. 

Contudo, “os educadores devem estar aptos para essas novas formas do saber humano, novas 

maneiras de gerar e dominar o conhecimento, novas formas de produção e apropriação do saber 

científico.” (MISKULIN, 1999 apud MISKULIN et al., 2006, p. 4). 

Por conseguinte, todas essas competências podem oportunizar ambientes de 

aprendizagem em que o educador passa a ser mediador, proporcionando aos alunos criatividade. 

De acordo com Santos e Macêdo (2015, p. 157), “[...] é necessário que o educador valorize os 

conhecimentos prévios que procedem dos alunos, e seja mediador entre estes conhecimentos e 

os conhecimentos sistematizados [...]”, possibilitando uma interação entre os apetrechos 

tecnológicos e os educandos, “[...] para que os alunos vejam significado naquilo que estão 

aprendendo e sintam-se mais motivados”. (SANTOS; MACÊDO, 2015, p. 157). 

Nas aulas de matemática, as ferramentas tecnológicas, quando aplicadas de maneira que 

os estudantes sejam parte do processo, podem proporcionar um ambiente interativo, 

contribuindo para uma melhor compreensão dos conceitos matemáticos. “E o educador 

matemático assume um papel fundamental, na medida em que compatibiliza os métodos de 

ensino e teorias de trabalho com as TIC, tornando-as partes integrantes da realidade do aluno.” 

(MISKULIN et al., 2006, p. 4).  

A BNCC apresenta uma proposta específica de matemática sobre o pensar 

matematicamente com as ferramentas tecnológica. Em virtude de que “utilizar processos e 

ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver 
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problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e 

resultados.” (BRASIL, 2017a, p. 265). Os recursos tecnológicos digitais móveis molda a 

maneira de viver do ser humano, permitindo assim, que novos problemas sejam explorados, 

possibilitando o pensar matematicamente com o auxílio da tecnologia, não se tornando neutra 

ao pensamento matemático. (BORBA; SCUCUGLIA; GANDANIDIS, 2018, p. 46). 

Percebe-se, então, que grande massa da população está sendo engolida pelo excesso de 

informação que as tecnologias propiciam. Pequenas, médias e grandes empresas usam os 

recursos tecnológicos. Então, “analisando o contexto do atual estilo de vida da sociedade, 

percebe-se, cada vez mais, a tecnologia enraizada nas rotinas, tanto da vida pessoal quanto da 

profissional.” (SILVA; SILVA; GROENWALD, 2018, p. 60). 

Nesse contexto, pode-se observar que “o mundo digital oferece novas oportunidades 

para aqueles que sabem como aproveitá-las. Essas oportunidades possibilitam novas formas de 

criatividade, aprendizagem, empreendimento e inovação.” (PALFREY; GASSER, 2011, p. 24). 

Identifica-se, também, que praticamente todos os indivíduos desta sociedade já utilizam 

os recursos tecnológicos como apoio, e a escola não pode ficar para trás, em razão de que 

 

O processo de educação atual foi formado, gradativamente, por inúmeras 

tecnologias ao longo da história da humanidade. E cada nova tecnologia 

empregada na educação coexistiria com as tecnologias anteriores, 

acumulando-se, complementando-se e contribuindo com a transformação da 

educação que temos hoje. (SILVA; SCHIMIGUEL, 2015, p. 67-68). 

 

Nessa acepção, a tecnologia contribuiu e pode contribuir para a transformação e a 

evolução da educação. As crianças e adolescentes que hoje frequentam o ambiente escolar 

mudaram. Entretanto, a escola ainda continua no modelo tradicional. Para Coelho (2012), 

escola e professor precisam caminhar juntos para obter a atenção dessa nova clientela, já que o 

modelo tradicional não propicia prazer para esses indivíduos, e, muitas vezes, esse tipo de 

lecionação não proporciona significado para esses estudantes, em razão de não envolver o 

prático, mas o abstrato, algo que não faz sentido e não está em seu cotidiano. Muitos educadores 

já presenciaram alunos fazendo esta pergunta: Por que preciso aprender isso? Em referência a 

alguns conceitos matemáticos abordados em aula.  

Diante desse fato, o mesmo autor afirma: “evidencia-se a urgência de uma 

transformação pedagógica e, principalmente, curricular, uma vez que a educação assume um 

novo papel de usuários das novas TIC para acolher esse novo tipo de aluno: nativo digital.” 

(COELHO, 2012, p. 92). Nesse caso, algumas propostas podem auxiliar no processo de 
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motivação e despertar o interesse do aluno pelo ambiente escolar.  Essas são as estratégias 

metodológicas. 

Em vista disso, tem-se a esperança de que as metodologias de ensino possam contribuir 

muito na mediação dos conteúdos do currículo escolar.  Entre essas ferramentas, estão os 

recursos tecnológicos. Pensando nisso, Silva e Schimiguel (2015, p. 66) argumentam que “é 

preciso buscar novos métodos de ensino que comportem os avanços tecnológicos e que 

proporcionem aos estudantes o desenvolvimento de sua criticidade, característica tão necessária 

à sobrevivência na atualidade.” 

Para Coelho (2012, p. 90), “descoberta e experimentação deve ser explorado pela escola, 

de forma a direcioná-la para um ensino e uma aprendizagem que dialoguem e interajam com os 

novos meios tecnológicos”, uma vez que esses recursos podem proporcionar a visualização 

daquilo que se pretende manipular. 

Além de conseguirem dialogar e interagir de maneira rápida com a tecnologia, “os 

Nativos Digitais estão acostumados a receber informações muito rapidamente. Eles gostam de 

processar mais de uma coisa por vez e realizar múltiplas tarefas. Eles preferem os seus gráficos 

antes do texto ao invés do oposto.” (PRENKY, 2001, p. 2). 

No entanto, verifica-se que há algumas inquietações por parte de alguns professores. 

Como seria a mediação das aulas de modo que possa auxiliar na construção do conhecimento 

por parte dos educandos? Um ambiente colaborativo com os recursos tecnológicos pode 

contribuir para possibilitar a troca de informações entre os envolvidos propiciando a 

aprendizagem? Diante disso, concordamos com os dizeres de Lemos (2009, p. 45) 

 

O aprendizado tem estado situado em ações colaborativas entre as pessoas, 

individual ou coletivamente, que têm problemas para resolver e informações 

para dividir, e que a tecnologia móvel pode conectar essas pessoas e promover 

a troca de informações necessárias mais do que um local fixo como a sala de 

aula. 

 

Como observado, um ambiente colaborativo pode contribuir para a aprendizagem 

significativa, e os recursos tecnológicos oportunizam ambientes participativos, comunicativos 

e criativos, isto é, ambientes preferidos pelos jovens nascidos na era digital. Barroqueiro e 

Amaral (2011, p. 126) salientam que a “aprendizagem significativa, portanto, está mais próxima 

do nativo digital quanto mais se relaciona o novo conteúdo a ser aprendido à estrutura cognitiva 

prévia que tem um alto grau de relevância.” 

Brum e Pereira (2018a, 2018b) comentam que os softwares podem desafiar os alunos a 

interagir de maneira colaborativa na construção de conjecturas. Para Silva, Silva e Groenwald 
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(2018, p. 61), “a inserção de tecnologias no meio educacional não é importante se não houver, 

em paralelo, a capacitação do atual corpo docente que, muitas vezes, opta por não utilizar tais 

recursos em função de não possuir o conhecimento necessário para a utilização destes.” 

Silva e Schimiguel (2015, p. 66) afirmam que “é necessário promover a integração, a 

criatividade, a criticidade e a cidadania.” Isso requer saber “explorar as ferramentas e as 

potencialidades que as tecnologias proporcionam, criando estratégias de ensino e de 

aprendizagem que ajudem os alunos na experimentação, na visualização e na construção dos 

conhecimentos matemáticos.” (BRUM; PEREIRA, 2018b, p. 84). 

Seguindo esse ponto de vista, Silva e Schimiguel (2015, p. 66) expõem que todos devem 

“repensar os conceitos, métodos, ambientes e os próprios currículos dos cursos, buscando 

inserir os avanços da era digital ao contexto educacional, assimilando os benefícios da 

tecnologia à formação profissional.”  

Borba, Scucuglia e Gandanidis (2018, p. 41) discutem, em seu livro Fases das 

Tecnologias Digitais na Educação Matemática, que em cada tempo surge uma nova fase 

tecnológica. Para os autores, “uma nova fase surge quando inovações tecnológicas possibilitam 

a constituição de cenários qualitativamente diferenciados de investigações matemática; quando 

o uso pedagógico de um novo recurso tecnológico traz originalidade ao pensar-com-

tecnologia”. 

 

Quadro 1: Resumo dos aspectos que caracterizam cada uma das quatros fases. 

 Tecnologias 

Natureza ou 

bases 

tecnológicas das 

atividades 

Perspectiva ou 

noções teóricas 
Terminologia 

Primeira 

Fase (1985) 

Computadores, 

calculadoras 

simples e 

científicas. 

LOGO 

Programação. 

Construtivismo; 

Micromundo. 

Tecnologias 

informáticas (TI) 

Segunda 

Fase (início 

dos anos 

1990) 

Computadores 

(popularização); 

calculadoras 

gráficas. 

Geometria 

dinâmica ( Cabri 

Geomètre; 

Geometricks); 

múltiplas 

representações de 

funções ( 

Winplot, Fun, 

Mathemática); 

CAS (Maple); 

jogos 

Experimentação, 

visualização e 

demonstração; zona 

de risco; 

conectividade; ciclo 

de aprendizagem 

construcionista; seres 

humanos com mídias. 

TI; software 

educacional; 

tecnologia 

educativa. 

Terceira 

fase (1999) 

Computadores; 

laptops e internet 

Teleduc; e-mail; 

chat; fórum; 

Google. 

Educação a distância 

online; interação e 

colaboração online; 

comunidade de 

aprendizagem. 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação (TIC) 
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Quarta fase 

(2004) 

Computadores; 

laptops; tablets; 

telefones 

celulares; internet 

rápida. 

GeoGebra; 

objetos virtuais de 

aprendizagem; 

Applets; vídeos; 

You Tube; 

WolfranAlpha; 

Wikipédia; 

Facebook; ICZ; 

Second Life; 

Moodle. 

Multimodalidade; 

telepresença; 

interatividade; 

internet em sala de 

aula; produção e 

compartilhamento 

online de vídeos; 

performance 

matemática digital. 

Tecnologias digitais 

(TD); tecnologias 

móveis ou portáteis. 

Fonte: Borba, Scucuglia e Gadanidis, (2018, p. 43). 
 

O Quadro 1 apresenta, resumidamente, as quatros fases das tecnologias, e observa-se 

que a quarta fase depende das três primeiras. Em vista disso, pretende-se utilizar um recurso 

tecnológico digital móvel (celular inteligente)5 para encabeçar este projeto. 

A quarta fase mostra as ferramentas que estão em evidência, que são computadores, 

laptops, tablets, telefones celulares, internet rápida. Essa fase muito se enquadra na 

terminologia das tecnologias digitais, tecnologias móveis ou portáteis. Assim sendo, pretende-

se usar o telefone celular em paralelo com a internet como recurso didático tecnológico para 

mediar a aula com o auxílio do aplicativo HP/Reveal6. 

 

4.1  Tecnologias Digitais Móveis 

 

Com o surgimento da internet, a quarta fase iniciou-se em meados de 2004 e repercute 

até a época atual. “Desde então a qualidade de conexão, a qualidade e o tipo de recursos com 

acesso à internet tem sido aprimorado, transformando a comunicação online.” (BORBA; 

SCUCUGLIA; GADANIDIS, 2018, p. 39). Os autores ainda complementam que as tecnologias 

digitais (TD) [são caracterizadas] por diversos aspectos7. Entre eles estão as tecnologias móveis 

ou portáteis, que são os telefones inteligentes, tablets, laptops. Esses dispositivos propiciam a 

comunicação por SMS, a versatilidade, uma vez que têm várias funções, possuem câmeras 

digitais, jogos e outros aplicativos. Alguns têm várias entradas para USB, e pode-se também 

interagir por meio de toque na tela e acessar a internet. 

Para Carvalho (2018, p. 27), “os dispositivos móveis, conectados à Internet, permitem 

que se possa aceder à informação e aos amigos e familiares a qualquer hora e em qualquer lugar, 

tornando a interação e o feedback imediato uma realidade inimaginável há algumas décadas”. 

Sendo assim, o emprego dessas ferramentas tem um papel fundamental na vida do ser humano, 

                                                           
5 No texto os termos celulares, celular inteligente ou smartphone terão o mesmo significado. 
6 Aplicativo de realidade aumentada, antigo Aurasma. 
7 Neste estudo representaremos apenas os aspectos que envolvem nossa pesquisa. 
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levando em conta a carência de tempo, no qual é imprescindível para potencializar o valor 

econômico atribuído a otimização de tarefas cotidianas. (GRASSEL, 2013). 

Mesmo que, “a utilização de tecnologias móveis, como laptops, telefones celulares ou 

tablets, tem se popularizado consideravelmente nos últimos anos em todos os setores da 

sociedade” (BORBA; SCUCUGLIA; GRADANIDIS, 2018, p. 81) e que, de tempos em 

tempos, novos recursos tecnológicos digitais móveis estão sendo lançados com preços mais 

acessíveis. Portanto, sabe-se que uma grande maioria das pessoas consegue adquirir tais bens, 

principalmente os celulares inteligentes, e com o advento da internet esse público está cada vez 

mais conectado, pois “o telefone móvel celular foi destacadamente o equipamento mais usado 

para acessar a Internet: na população de 10 anos ou mais de idade que utilizou essa rede, 94,6% 

(109 818 mil pessoas). ” (IBGE, 2018, p. 11). 

De acordo com o IBGE (2018), Tabela 1, a parcela de não estudantes que tinha telefone 

celular para uso pessoal foi de 79,5%, superando a de estudantes (68,0%). Entretanto, ao 

desmembrar esses dados, nota-se que, entre os estudantes da rede privada, esse indicador 

alcançou 90,3%, enquanto entre os da rede pública ficou em 59,4%. 

 

Tabela 1:  Pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal, por Grandes Regiões 

Condição de estudante e a rede de ensino que frequentavam. 

 

Condição de estudante e rede 

de ensino que frequentavam 

Pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal (%) 

Brasil Grandes Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Total 77,1 65,1 68,7 81,8 82,0 84,6 

Estudantes 68,0 51,2 59,4 74,9 75,9 74,1 

Rede pública 59,4 43,4 52,0 66,3 68,4 66,7 

Rede privada 90,3 87,0 85,3 92,0 93,9 91,5 

Não estudantes 79,5 70,1 71,3 83,4 83,5 87,6 

Fonte: IBGE, (2018, p. 15). 

 

Ao analisar mais profundamente esse estudo, verificou-se que na região Sul os índices 

mostram que 83,5% dos não estudantes tinham telefone móvel celular no ano de 2016, 
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superando a dos estudantes com 75,9%, e no comparativo entre a rede privada e a pública, 

também há uma discrepância: os que frequentam a rede privada tiveram um indicador de 93,9%, 

e os da rede pública ficaram em 68,4%. Isso concorda com os dizeres de Borba, Scucuglia e 

Gadanidis (2018) de que nem todos têm acesso à tecnologia. 

Atualmente, “as tecnologias digitais são parte do processo de educação do ser humano, 

e também partes constituintes da incompletude e da superação dessa incompletude ontológica 

do ser humano.” (BORBA; SCUCUGLIA; GADANIDIS, 2018, p.39).  Logo, “a inserção das 

tecnologias digitais proporciona novos modos de aprender em que o saber se desloca em todas 

as dimensões da sociedade por meio do advento da internet e da proliferação dos dispositivos 

móveis.” (BRUM; PEREIRA, 2018b, p. 70). No entanto, mesmo fazendo parte e influenciando 

a maneira de viver da população, principalmente dos mais jovens, ainda há uma grande parte 

da sociedade que não possui alguns desses dispositivos móveis, mais especificamente, o celular. 

De acordo com IBGE (2018), no ano de 2016, apenas 77,1% da população com 10 anos 

ou mais de idade tinha telefone móvel para uso pessoal. No Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a 

fração das pessoas que possuíam telefone celular para uso pessoal já ultrapassou 80%, 

enquanto, o Norte e Nordeste não alcançaram 70%. 

Costa, Duquevis e Pedrosa (2015) salientam que, entre os indivíduos que frequentam o 

universo escolar (ensino básico e superior), tanto no Brasil quanto em outros países, sejam em 

grande parte usuários das novas tecnologias. Essas pessoas estão cada vez mais inseridos em 

uma sociedade que se molda em torno das tecnologias. De fato, há um grande público inseridos 

nesse universo tecnológico, principalmente as pessoas que têm um nível de instrução mais 

elevado. 

 

O percentual de pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal 

foi crescente, segundo a elevação do nível de instrução, com aumento 

expressivo até o ensino superior incompleto e acréscimo insignificante no 

superior completo. No grupo sem instrução, esse indicador situou-se em 

43,6%, enquanto no grupo com ensino superior completo, atingiu 97,5%. Nas 

Grandes Regiões, o comportamento foi assemelhado. (IBGE, 2018, p. 15). 

 

Diante do exposto, infere-se que “as tecnologias passam a fazer parte da vida das 

pessoas sem que elas se apercebam de que suas relações e interações estão permeadas e 

enunciadas por estes instrumentos contemporâneos.” (COSTA; DUQUEVIS; PEDROSA, 

2015, 606). No entanto, há alguns questionamentos sobre como essas tecnologias digitais 

móveis estão sendo inseridas no ambiente escolar. 
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Para Brum e Pereira (2018b, p. 70), “a sala de aula não é o único local onde os estudantes 

interagem e buscam informações; a diversificação dos espaços de aprendizagem, seja digital ou 

presencial, é a nova tendência dessa geração conectada.” Nesse sentido, Maltempi e Mendes 

(2016, p. 87) asseveram que “a sala de aula pouco mudou nas últimas décadas, ou seja, a 

configuração física da sala de aula (a disposição dos móveis e os recursos disponíveis), o papel 

do professor e dos alunos e o senso comum do que acontece em uma aula pouco foram 

influenciados pelas TD.” 

Contudo, repara-se que, mesmo com o grande avanço dos recursos tecnológicos em 

vários setores da sociedade, os professores, mesmo receosos, precisam se adaptar às tecnologias 

digitais e inseri-las no ensino para que, assim, possam contribuir com o intuito de promover a 

construção da aprendizagem, como expressado por Brum e Pereira (2018b, p. 70). 

 

O mundo mudou e com ele a escola também precisou internalizar novos meios 

de conceber o ensino; as mudanças podem parecer lentas, mas chegam de 

forma avassaladora. A inserção das tecnologias digitais proporciona novos 

modos de aprender em que o saber se desloca em todas as dimensões da 

sociedade por meio do advento da internet e da proliferação dos dispositivos 

móveis. 

 

Nesse ponto de vista, as tecnologias digitais diversificam o espaço da aprendizagem. 

Como elas influenciam todos os âmbitos da sociedade, também os seres envoltos pelo ambiente 

escolar não poderiam ficar de fora. Portanto, percebe-se que “os alunos de hoje já não mais 

aceitam passivamente o saber emitido pela voz do professor; eles querem expressar suas 

opiniões, o que exige negociação constante e abala os papéis de professor e de aluno desenhados 

na modernidade.” (OLIVEIRA JÚNIOR; SIBILIA, 2015, p. 544-545). 

Segundo Costa, Duquevis e Pedrosa (2015), a escola ainda restringe o uso das 

tecnologias digitais, fazendo surgir um novo divisor digital, criando lacunas entre o que se faz 

na escola e o se faz fora dela. “Tais tecnologias mudam, alteram, interferem na maneira que 

vivemos, convidando, principalmente, a educação a novos desafios para os processos de 

aprendizagens.” (GRASSEL, 2013, p. 407). 

Nota-se também que, na maioria das vezes, essas lacunas são difíceis de serem 

quebradas, e a “escola parece estar ainda afastada desse mundo digital ou, como muitos autores 

têm reportado nos últimos anos, a tecnologia parece encontrar alguma dificuldade em entrar na 

sala de aula.” (AMADO; CARREIRA, 2015, p. 11).  Por conseguinte, há uma necessidade de 

o professor criar metodologias que adaptem as novas tecnologias, de modo que possa estimular 

os alunos na sua formação. E “que a missão de orientar os percursos individuais de 
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aprendizagem e contribuir para o desenvolvimento de competências, cabe ao professor ser 

receptivo e capacitar-se para aprender e se atualizar.” (CRUZ, 2009, p. 17). 

Amado e Carreira (2015, p. 11) asseguram que “a dificuldade sentida por muitos 

professores em lidarem não só com os recursos tecnológicos, enquanto ferramentas e objetos 

com potencialidades específicas, mais ainda com a gestão de uma aula com o uso de 

tecnologias” ocorre porque, “para integrar o mundo digital ao ambiente escolar e mais 

precisamente ao ensino de matemática, é necessário preparar os professores para fazer uso das 

tecnologias de forma didática, para a reconstrução e o compartilhamento de saberes numa 

linguagem digital.” (SANTOS; VASCONSELOS, 2019, p. 366). 

Tudo isso leva a reafirmar importância da formação continuada para que os professores 

possam se sentir confiantes em utilizar esses recursos em suas aulas. Como salientado por 

Santos e Vasconselos (2019, p. 363), “há a necessidade de uma formação que subsidie a 

inserção de tecnologias de forma pedagógica e contribua para as demonstrações, aplicações, 

ilustrações de objetos de conhecimento matemático de fácil e, mais precisamente, de difícil 

compreensão”, uma vez que “a utilização das tecnologias está fortemente ligada a um recurso 

essencial e determinante na sala de aula – o professor.” (AMADO; CARREIRA, 2015, p. 12). 

Não se pode deixar de comentar a importância dos pesquisadores e dos responsáveis 

pela formação desses futuros professores, pois eles são os incumbidos dos frequentes estudos 

que possibilitam a inserção das tecnologias digitais móveis no âmbito da sala de aula.  

 

O especialista/formador deve se apoderar do planejar, criar hipóteses e, a 

partir delas, desenvolver o processo formativo inicial, pois também é 

necessário apropriar-se dos anseios dos professores e usar a escola como 

espaço primordial para o seu desenvolvimento em todos os aspectos, 

permitindo aos professores e aos demais segmentos repensar suas práticas e 

atitudes e criar estratégias e ambientes favoráveis para a aprendizagem. 

(SANTOS; VASCONSELOS, 2019, p. 363). 

 

Entende-se que, “com a utilização das tecnologias digitais, alunos e professores podem 

diversificar os espaços de aprendizagem disponíveis na sala de aula e nos espaços virtuais.” 

(BRUM; PEREIRA, 2019, p. 5). No entanto, quando se utiliza das tecnologias digitais, é 

necessário ter em mente que nesse processo o professor precisa estimular os alunos a registrar 

sobre suas inquietações, de modo que possam construir sua aprendizagem por meio de suas 

vivências, estimulando o trabalho colaborativo. 

Nesse contexto, Nascimento e Castro Filho (2017, p. 193) também reconhecem que 

“aprendizagens que atravessam fronteiras espaciais, temporais e envolvem interações com 
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tecnologias móveis, levaram professores e pesquisadores a refletirem sobre estratégias 

pedagógicas na utilização destes dispositivos para promover o ensino e a aprendizagem.” 

Por consequência, as tecnologias móveis possuem diversas aplicabilidades, mas vêm se 

sobressaindo nos ramos de comunicação, interação, informação e aprendizagem. Elas fazem 

parte da vida dos jovens que as utilizam para se comunicarem e jogarem por meios de 

aplicativos. Destarte, verifica-se que é favorável usar esses dispositivos no ensino como recurso 

didático, visto que uma grande parte dos utilizadores (estudantes) dessas tecnologias está 

inserida nesse ambiente. Além disso, professores podem utilizá-los “com um olhar diferenciado 

para esta área, tornando [a] aula mais criativa e que tenha um resultado com valor significativo 

na aprendizagem de cada aluno.” (SILVA; OLIVEIRA, 2018, p. 202).  

Para isso, porém, o professor precisa planejar e estar consciente de que pode surgir 

imprevisto no decorrer das aulas e, quando isso ocorre, ele sairá da sua zona de conforto, visto 

que a lecionação, na maioria das vezes, será diferente da ministrada de forma tradicional, mas 

precisará entrar na zona de risco, ainda mais porque a tecnologia traz mudança na hora de 

ensinar, e imprevistos podem ocorrer. (BORBA; PENTEADO, 2001; JAVARONE; 

ZAMPIERI, 2015; ROMANELLO, 2016; FARIA, 2017; FARIA; ROMANELLO; 

DOMINGUES, 2018).  

Segundo Moura (2009, p. 126), é preciso conhecer as ferramentas com potenciais 

educativos, e todos os responsáveis pelo processo educativo precisam se impor na busca de 

meios para inserir as tecnologias digitais no ensino, pois “os dispositivos móveis levam os 

alunos a se envolverem na aprendizagem como nunca foi visto antes, o que certamente terá 

consequências nos seus desempenhos.” Diante desses fatos, é preciso “acionar os novos 

aparatos tecnológicos para buscar meios e construir alternativas que nos possibilitem superar a 

crise pela qual passa a escola nesses tempos de dispersão.” (OLIVEIRA JÚNIOR; SIBILIA, 

2015, p. 545). 

Com a intenção de superar essa crise, a Unesco (2014) elaborou um documento que 

consolida alavancar a tecnologia móvel e contribuir com a melhora do aprendizado. Esse 

documento procura mostrar algumas ações consolidadas sobre as tecnologias em diversas 

regiões, tanto hoje quanto no futuro.  

No ano de 2000, em Dakar, a comunidade internacional se comprometeu em trabalhar 

para criar metas com a finalidade de melhorar a aprendizagem e de criar oportunidades para o 

acesso a uma educação de qualidade para jovens, crianças e adultos até o ano de 2015, como 

referenciado no Capítulo 2. No entanto, no ano de 2010, verificaram que não conseguiriam 

atingir todos os objetivos propostos, principalmente os países mais pobres. 
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Como não foi possível atingir essas metas, a Unesco (2014, p. 16) trabalha na articulação 

de um conjunto de novas possibilidades educacionais pós-2015.  

 

As prioridades globais da Unesco para a educação foram delineadas nos 

objetivos de educação para todos da organização (Unesco, 2000). Adotados 

pela comunidade internacional no Fórum mundial de educação no ano 2000, 

os objetivos de alto nível estabelecem metas específicas para melhorar as 

oportunidades educacionais de alunos do mundo inteiro até 2015. [...] 

atualmente, a Unesco trabalha para desenvolver o próximo conjunto de 

objetivos educacionais que agregará novos objetivos aos que já existem, tendo 

igualmente um prazo de 15 anos. Buscando subsidiar o processo, este relatório 

estabelece como prazo o ano de 2030. 

 

Como já sabiam que a meta não seria atingida em 2015, resolveram ampliar por mais 

15 anos. No entanto, eles estavam preocupados, pois não conseguiriam prever como seria o 

acesso aos telefones celulares, pelo seu baixo custo, além dos avanços das tecnologias móveis 

e suas características, visto que esses dispositivos influenciaram, influenciam e continuaram 

influenciando a maneira de viver da sociedade. (UNESCO, 2014).  

Como já foi colocado, “os dispositivos móveis incluem qualquer tecnologia portátil e 

conectada, como telefones celulares básicos, leitores eletrônicos, smartphones e tablets, além 

de tecnologias incorporadas como leitores de Smartcard.” (UNESCO, 2014, p. 16). E o 

emprego dessas tecnologias móveis, “em especial dos smartphones, tem se tornado uma 

necessidade gritante para os jovens hoje. Por terem multitarefas, a adesão ao uso em muitas das 

vezes se torna mais barato quando comparado com outros recursos que realizam funções 

especificas.” (ABREU, 2018, p. 37). 

É “perceptível que o cotidiano de muitos dos alunos está permeado de tecnologias, como 

é o caso dos celulares, e uma forma de diminuir essa diferença entre seu cotidiano e o ambiente 

escolar é, justamente, inseri-lo nas rotinas de atividades escolares.” (ROMANELO, 2016, p. 

33). Assim sendo, acredita- se que “a educação e a tecnologia podem e devem evoluir lado a 

lado para servir de apoio uma à outra.” (UNESCO, 2014, p. 14). 

 

4.2  Smartphone na Sala de Aula 

 

De acordo com Borba e Lacerda (2015, p. 499), “as salas de aula estão necessitando de 

mudanças estruturais e, embora ainda não incorporadas à sua dinâmica, as tecnologias já fazem 

parte da realidade social em que vivemos, principalmente os celulares inteligentes.” Assim 

sendo, Abreu (2018, p. 14) salienta que “onde os laboratórios de informática ficam à disposição 
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dos alunos, percebemos que tal ambiente não atrai mais a atenção dos mesmos. Se o professor 

motiva o uso da tecnologia, para algum tipo de pesquisa educacional, os alunos priorizam o 

smartphone para realizar o feito”.   

Também se percebe que, em muitas escolas, os laboratórios de informática estão em 

situações críticas. Como salientado por Javarone e Zampieri (2015), falta manutenção, muitas 

escolas não têm internet, quando têm, é muito lenta, e precisava ser mais rápida, e a quantidade 

de computadores, com frequência, é insuficiente, pois não há um computador por aluno, faltam 

também projetores, lousas digitais. Por isso, crê-se que os professores podem utilizar as 

tecnologias digitais móveis para suprir todas essas carências, já que grande parte do alunado 

possui tais recursos, como tablet ou smartphone.  

Segundo Silva e Oliveira (2018, p. 205), “tablets, smartphones e celular já fazem parte 

do cotidiano dos alunos em sala de aula [e] muitas vezes causam desconfortos pelo seu uso. [...] 

o professor não pode ver esses dispositivos como um problema e sim um recurso criativo para 

o processo de ensino e de aprendizagem.” E, “embora pessoas do mundo inteiro dependam 

muito da tecnologia móvel, nem educadores nem formuladores de políticas têm conseguido 

aproveitar plenamente o seu potencial para melhorar o aprendizado.” (UNESCO, 2014, p. 24). 

Gerstberger e Giongo (2018) compreendem que os artefatos tecnológicos fazem parte 

do dia a dia das pessoas e isso acaba interferindo na vida delas, pois essa tecnologia acarreta 

novos traços socioculturais. Em relação à utilização desses aparatos no ambiente escolar, “o 

que temos visto, hoje, é que outro recurso tecnológico tem ocupado cada vez mais espaços 

dentro do ambiente escolar, mais precisamente no interior da sala de aula, sem fim pedagógico.” 

(ABREU, 2018, p. 13). Assim sendo, Borba e Lacerda (2015, p. 504) realçam que “não cabe 

mais discutir se os celulares serão ou não utilizados na sala de aula. Eles já estão lá! Queiramos 

ou não.” 

Diante disso, salienta-se que os celulares podem contribuir para o ensino e 

aprendizagem de forma criativa, contudo muitos professores não estão preparados para usar 

essas tecnologias como recurso pedagógico, em vista disso, inserir essa tecnologia no ambiente 

escolar torna-se um desafio (SILVA; OLIVEIRA, 2018).   

Nessa situação, Abreu (2018, p. 15) expressa que “é notório que medidas de proibição 

dos smartphones na sala de aula não têm surtido efeito positivo, ao contrário, têm provocado 

ainda mais a euforia dos alunos para usá-los”, já que os alunos empregam esses dispositivos 

para jogar e acessar as redes sociais, o que pode ser observado na pesquisa de Nagumo e Tales 

(2016).  
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O foco da pesquisa desses autores foi compreender os motivos e desdobramentos dos 

usos dos aparelhos celulares por estudantes na escola, utilizaram como recurso metodológico a 

Teoria Fundamentada8. O trabalho foi desenvolvido no modo integrado de coletas. Os 

responsáveis pela pesquisa consideraram três etapas. A primeira foi a interação com os 

estudantes na escola via Twitter. Para esse fim, criaram uma conta de perfil específico nessa 

rede social para investigação. Na segunda etapa, elaboraram um questionário on-line e enviaram 

para o perfil dos alunos que dialogaram com o pesquisador na rede social. No terceiro momento, 

conduziram entrevistas on-line com quatro participantes. 

Dentre os alunos pesquisados, a maioria deles afirmou que a escola poderia ser um local 

mais interessante se empregasse tecnologia na sala de aula. Para esses estudantes, a escola 

frequentada por eles utiliza os recursos tecnológicos apenas para ilustrar em datashow e 

raramente são incentivados a fazerem busca na internet. Eles relataram que a tecnologia era 

pouco utilizada para interagir ou criar conteúdo. 

Nagumo e Tales (2016) relatam que a análise dos dados coletados permitiu identificar 

quatro categorias para classificar as formas como os estudantes utilizam o celular na escola, 

que pode ser observado no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Categorias classificadas de como os estudantes usam o celular na escola. 

Regras 
 Comprimento de lei, regimentos e regulamento das instituições; 

 Implementações de padrões; 

 Acordo entre professor e alunos. 

Usos didáticos 

 Esclarecimento de dúvidas; 

 Realizar pesquisa sobre o instrumento estudado; 

 Fotos e vídeos como forma de registro; 

 Ferramentas de cálculo. 

Motivação 
 Ambiente escolar monótono; 

 Método de ensino hierárquico; 

 Enfoque maior para o acesso em redes sociais. 

Consequências 
 Excesso de informação; 

 Falta de veracidade das informações recebidas; 

 Distração. 

Fonte: Nagumo e Tales (2016), adaptado pelo autor. 

 

No que se refere as regas, “as escolas, os professores e muitas vezes municípios 

estabelecem e implementam padrões para o uso dos aparelhos móveis dos alunos. Essas regras 

oferecem uma medida do grau de liberação do uso.” (NAGUMO; TALES, 2016, p. 363). 

Contudo, independentemente das leis ou regimentos municipais, estaduais e regulamento das 

                                                           
8 Pesquisar Glaser e Strauss (1999). 
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instituições, o que se estabelece é o acordo entre alunos e o professor, e que mesmo proibido os 

alunos utilizam o celular no ambiente escolar. 

Em se tratando do uso didático verificou-se “que a utilização didática pelos alunos acaba 

decorrendo de alguma dúvida ou atividade de aula em que eles acabam naturalmente recorrendo 

ao celular.” (NAGUMO; TALES, 2016, p. 364). Os pesquisados relataram que utilizavam tais 

aparelhos para fazer pesquisa na internet ou realizar operações com a calculadora. Como 

expressado por Gerstberger e Giongo (2018, p. 315), “muitos de nossos estudantes vêm usando 

a internet em sala de aula a partir de seus telefones para acessar plataformas, como o Google, 

bem como as câmeras fotográficas ou de vídeo para registrar momentos das aulas.” 

O argumento utilizado para a motivação são de que as aulas podem ser denominadas 

muito chatas pela falta de conexão dos conteúdos com a realidade dos alunos, tempo ocioso 

entre a realização das atividades propostas, escolas que desmotivam os alunos, com um modelo 

hierárquico que não condiz com o público da geração digital. Diante disso, verificou-se que um 

forte motivador do uso do celular na escola pelos estudantes é o desejo de acessarem sites de 

redes sociais. Entre as redes mais citadas pelos estudantes nesta pesquisa, estão Twitter, 

Facebook e WhatsApp, visto que “os jovens estão desenvolvendo novas normas e competências 

sociais que são especificamente direcionadas a vivências nas redes sociais, tais como a forma 

de articular amizades, como ser educado na companhia de seus pares e como criar, mediar ou 

evitar dramas.” (NAGUMO; TALES, 2016, p. 365-366). 

Como consequência ao uso constante das tecnologias móveis, destacaram-se a distração, 

o grande volume de informações disponível na web sem o devido crivo por parte dos que 

recebem essas informações, alunos que utilizam o celular/smartphones na sala de aula para 

acessar suas redes sociais, “visando às relações sociais, ao contato pessoal e ao acesso rápido à 

internet, podendo acessar aplicativos online – redes sociais –, jogos, /músicas e outros 

entretenimentos.” (GERSTBERGER; GIONGO, 2018, p. 329). 

Portanto, percebe-se que os celulares tiram a atenção dos alunos no ambiente escolar. 

 

A distração dos alunos pode decorrer de um desejo de entretenimento no intervalo ou 

representar alternativa a uma aula aborrecida. Tirar a atenção do aluno é um dos 

principais argumentos para a proibição ao uso de celulares em sala de aula, posto que 

se considera que estes podem prejudicar o rendimento nos estudos [...] os alunos 

sempre utilizam os celulares na escola para fins pessoais, não relacionados à aula. 

(NAGUMO; TALES, 2016, p. 366). 

 

Diante disso, Naguno e Tales (2016) perceberam que as escolas tendem a proibir o uso 

dos aparelhos celulares, embora eles façam parte do cotidiano dos jovens. Mesmo assim, os 
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estudantes violam as regras e utilizam seus celulares para várias atividades em virtude do tempo 

livre na escola ou do tédio nas aulas. Verificou-se que os alunos utilizam os smartphones com 

o propósito de acessar as redes sociais, distração e pesquisa de conteúdo relacionado às 

disciplinas, mas são poucos utilizados pelos professores como prática pedagógica na sala de 

aula. Os docentes precisam estar cientes de que esses aparelhos fazem parte da vida desses 

jovens e que “a escola pode partir desse interesse para se aproximar dos estudantes. Um trabalho 

com os alunos para o uso consciente da tecnologia pode criar bases para uma sociedade mais 

colaborativa, inteligente e criativa.” (NAGUMO; TALES, 2016, p. 368). 

Verificou-se, nos relatos de Nagumo e Tales (2016), que os alunos utilizam celular na 

sala de aula, contudo sem fins pedagógicos. Para Borba e Lacerda (2015, p. 492), “o acesso às 

TD, como celulares inteligentes, computadores, tablets, software, entre outros, é tão importante 

quanto garantir lápis, papel e livro aos nossos alunos”, e o mesmo pode ser comprovado nos 

dizeres de Abreu (2018, p. 18):“usar o smartphone por usar na sala de aula, isso os alunos já 

vêm fazendo muito bem, logo, de nada valerá a nossa intervenção pedagógica se não 

desenvolvermos nos alunos esse novo comportamento frente ao uso do smartphone na sala de 

aula.” 

É preciso emprenhar-se para tentar mudar o ambiente da sala de aula, procurar 

aproveitar as tecnologias digitais, como expressam Faria, Romanello e Domingues (2018, p. 

106): “um primeiro passo para tentar mudar a sala de aula, seria o aproveitamento de recursos 

disponíveis na escola ou mesmo nos alunos, como é o caso do celular que se faz muito presente 

nas salas de aula.” No entanto, “se não queremos o celular nas salas de aula devido a condutas 

inadequadas dos nossos alunos, precisamos então educá-los de forma a integrar essa tecnologia 

móvel à cultura escolar e ao material didático dos alunos.” (BORBA; LACERDA, 2015, p. 

501). 

Para Farias, Romanello e Domingues (2018, p. 115), “os celulares são como 

microcomputadores que permitem criar, editar e enviar arquivos dos mais diversos formatos, 

além de permitirem o acesso de aplicativos diversos, alguns deles, fornecendo as mesmas 

funcionalidades das calculadoras gráficas em um formato mais atrativo”, e “tais tecnologias 

influenciam de maneira que possibilita a interação entre professor e aluno, ampliando e 

apresentando inúmeros recursos como: aplicativos, jogos, calculadora, [...] dentre outros, para 

auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem.” (SILVA; OLIVEIRA, 2018, p. 203). 

No entanto, “deve haver uma conscientização dos professores e dos alunos quanto ao 

uso dos celulares inteligentes nas salas de aula de Matemática, de modo que o dispositivo seja 

visto como um artefato que possibilite a construção do conhecimento.” (FARIA; 
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ROMANELLO; DOMINGUES, 2018, p. 118). Borba e Lacerda (2015) atestam que é preciso 

pensar em política educacional, uma vez que os números de consumidores de celulares têm 

crescido rapidamente. 

Para Carreira (2009), mediar a aula com os recursos tecnológicos digitais em atividades 

matemáticas possibilita o manipular, o experimentar, o visualizar e o investigar. Borba e 

Lacerda (2015, p. 503) confirmam que “celulares inteligentes podem ser entendidos como um 

apoio ao ensino presencial, ao passo em que a internet possibilita um auxílio individual ao 

aluno, [...] o que nos leva à necessidade de investigar os aspectos negativos relacionados a essa 

utilização, e suas possíveis soluções.” 

Bairral, Assis e Silva (2015, p. 41) expressam que “o professor, como mediador do 

conhecimento e organizador de práticas educativas inovadoras, deve proporcionar aos seus 

alunos formas de aprender com recursos variados e que contribuam para a sua formação.” É 

preciso tematizar e discutir modelos na formação de professores, “além de cursos de formação 

continuada e inclusão dessas ideias na formação inicial de professores, desenvolvimento de 

aplicativos, plataformas e artigos que apontem as potencialidades da utilização dos celulares 

inteligentes no cenário educacional.” (BORBA; LACERDA, 2015, p. 504). 

O professor pode inovar sua prática, de modo que ela propicie a seus alunos aulas que 

contribuam para o ensino e a aprendizagem. 

 

Como mediador do conhecimento e organizador de práticas educativas inovadoras, 

deve proporcionar aos seus alunos formas de aprender com recursos variados e que 

contribuam para a sua formação [...] visando contribuir com a elaboração e a 

implementação de aulas de matemática com dispositivos móveis. (BAIRRAL; ASSIS; 

SILVA, 2015, p. 41). 

 

Usar tecnologia móvel na sala de aula de matemática não ocorre com frequência, mas 

defende-se o seu uso (BORBA; LACERDA 2015). “O professor precisa buscar meios para 

aproximar a realidade vivenciada pelos alunos com o uso da tecnologia com a intenção de 

aproximar essas vivências com o ambiente da sala de aula procurando produzir conhecimento 

e formar indivíduos críticos e criativos.” (FARIA; ROMANELLO; DOMINGUES, 2018, p. 

118).  
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5 REALIDADE AUMENTADA NO ENSINO 

 

A Realidade Aumentada (RA) permite ver o mundo real com objetos virtuais 

sobrepostos ou misturados, ou seja, a realidade aumentada suplementa o mundo real, não o 

substitui. (AZUMA, 1997).  Para Cai, Wang e Chiang (2014), a RA pode combinar uma 

interface do mundo real com o mundo virtual. Em vista disso, nota-se que, com a tecnologia de 

RA, é possível interagir com objetos virtuais que são sobrepostos a coisas reais que os rodeiam, 

e “estes elementos digitais sobrepostos ao mundo real permitem diversos tipos de interação.” 

(GOMES, 2016, p. 47). 

Segundo Ward (2012), a RA é geralmente usada para descrever o aprimoramento de 

objetos ou imagens do mundo real através de ações geradas por computador. Por isso “a RA é 

uma tecnologia que permite a sobreposição, composição e visualização de objetos virtuais em 

ambientes do mundo real, em tempo real.” (GOMES; GOMES, 2015, p. 29). Observa-se, então, 

que “a Realidade Aumentada (RA) não cria mundos virtuais, e sim maximiza elementos do 

mundo real para que se possa melhorar a interação e perceber aspectos sensoriais imperceptíveis 

nas dimensões reais.” (FRANÇA; SILVA, 2017, p. 3).  

Sendo assim, a “Realidade aumentada melhora a percepção do usuário, ajuda-o a 

entender melhor o ambiente virtual e interagir com o mundo real. Objetos virtuais exibem 

informações que o usuário não pode detectar diretamente com seus próprios sentidos.” 

(IFTENE; TRANDABĂȚ, 2018, p. 166). Essa interação entre o real e o virtual acaba 

“permitindo a sobreposição de objetos e ambientes virtuais com o ambiente físico, através de 

algum dispositivo tecnológico.” (KIRNER; SISCOUTTO, 2007, p. 5). Consequentemente, “o 

emprego da tecnologia de RA possibilita a manipulação de elementos virtuais que passam a 

fazer parte do espaço real [...] e, ao passo que a imagem representada na tela do computador é 

a de uma cena real, com a possibilidade de se inserir elementos virtuais.” (CARVALHO; 

MANZINI, 2017, p. 2016). 

Para Figueiredo et al. (2015, p. 3), “a Realidade Aumentada combina objetos virtuais 

com um ambiente real tridimensional, em tempo real. Os objetos virtuais e reais aparecem de 

forma que o utilizador vê o mundo real e os objetos virtuais sobrepostos.” Portanto, “a 

tecnologia de Realidade Aumentada (RA) permite sobrepor objetos virtuais (vídeo, animação, 

imagens, sons, modelos ou cenas tridimensionais) a objetos físicos do mundo real em tempo 

real” (GOMES et al., 2015, p. 362), podendo apresentar “amplas possibilidades de interação 

homem-computador e tem sido utilizada em diversas áreas do conhecimento, nomeadamente 

na educação.” (GOMES; GOMES, 2015, p. 29). 



51 
 

Com relação a trabalho que envolve Realidade Aumenta no ensino, mais 

especificamente no ensino de matemática, Resende (2019) teve como objetivo analisar, 

verificar e entender como o m-learning se apresenta no processo de estudo de sólidos de 

revolução e poliedros na interação com smartphones utilizando um software de Realidade 

Aumentada.  

O pesquisador relatou que, para desenvolver o aplicativo, precisou de muita dedicação, 

troca de experiência, compartilhamento de ideias e muito trabalho. Para ele, ao propor criar o 

aplicativo de realidade aumentada para contribuir no ensino de matemática, a responsabilidade 

era enorme, pois se tratava de uma pesquisa de Pós-graduação. Para o autor, o conceito de 

Geometria Espacial mediada pelo aplicativo de Realidade Aumentada propiciou um maior 

comprometimento dos alunos, além de enriquecer o progresso dos envolvidos, dando mais 

autonomia para os estudantes. 

Na pesquisa de Macedo (2018) sobre a inserção da Realidade Aumentada por meio de 

dispositivos móveis no ensino de Geometria Espacial, o objetivo era investigar como seria a 

incorporação dessa tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem de Geometria Espacial no 

Ensino Médio. 

O autor analisou a sequência das atividades em três categorias: “o ambiente de sala de 

aula mediada pela RA; o processo ensino e aprendizagem mediada pela RA e as dificuldades e 

desafios da integração da RA. Essas categorias buscaram interpretar os dados por pontos de 

vista diferentes contribuindo, assim, para a organização dos resultados.” (MACEDO, 2018, p. 

98-99). Com relação ao primeiro item supracitado, Macedo (2018) relata que a RA no ambiente 

de sala de aula potencializa o trabalho colaborativo, a reflexão, o interesse e as interações entre 

aluno-professor-conteúdo, além de melhorar o ambiente propiciando a aprendizagem. No 

segundo item, incluir a tecnologia de RA permitiu que os alunos buscassem vários recursos, 

possibilitando a construção do conhecimento, além de desenvolver a autonomia e a 

autoconfiança desses indivíduos. Enfim, o autor relatou que o método, os materiais e a 

estratégia utilizados durante a pesquisa foram avaliados de modo satisfatório pelos alunos, 

mesmo por aqueles que não tinham os dispositivos móveis. Isso propiciou que os alunos 

visualizassem os sólidos geométricos e suas respectivas reflexões de maneira lúdica.  

A pesquisa de Oliveira (2016) teve como objetivo comparar a aprendizagem matemática 

e a conduta dos alunos com a utilização da tecnologia, de modo que possibilitasse ver o 

potencial da Realidade Aumentada no ensino e aprendizagem de Geometria Espacial. Também 

foram analisadas as atitudes dos alunos no uso das aplicações profissionais (Fazer-Usando) e 

no desenvolvimento da aplicação mediante a participação dos estudantes (Aprender-Fazendo). 
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O autor recomenta o uso da Realidade Aumentada no Ensino de Matemática, uma vez que essa 

tecnologia possibilitou que os alunos compreendessem os conceitos matemáticos envolvidos 

por um ambiente colaborativo, além de propiciar uma aprendizagem fora do ambiente de sala 

de aula. No entanto, o pesquisador frisa que é preciso investir em formação de docentes para 

utilizar os recursos tecnológicos. Com relação a aprender fazendo, o autor relata que foi o grupo 

que teve melhor aproveitamento. No entanto, as duas turmas apresentaram melhoras no 

rendimento no conteúdo estudado, o que recomenda a Realidade Aumentada como apoio 

tecnológico no ensino de matemática. O interessante é que, além do aplicativo de realidade 

aumentada, foram utilizados outros recursos tecnológicos para o encaminhamento da pesquisa. 

Verificou-se nesses estudos que a utilização do aplicativo de realidade aumentada pôde 

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, no entanto observa-se que a aplicabilidade 

de tal tecnologia foi em conceitos de Geometria. 

Consequentemente, ao comentar os trabalhos, atenta-se que a tecnologia de RA pode 

ser definida pelas seguintes características: enriquecer o ambiente real com objetos virtuais com 

algum recurso tecnológico operando em tempo real, também “permite sobrepor informação 

virtual sobre objetos do mundo real.” (GOMES; GOMES, 2015, p. 30). Diante do que foi 

colocado, “entende-se que fazer uso da Realidade Aumentada, que é considerada como uma 

realidade que mistura real e digital, pode ser uma alternativa para a mudança e inovação no que 

se refere às atividades com tecnologia.” (RESENDE, 2019, p. 26). 

Essa tecnologia permite inserir textos, imagens e vídeos que  

 

podem ser visualizados através de dispositivos de Realidade Virtual (RV) imersivos 

como os Head-mounted displays (HMD), através da combinação de um computador 

e de um webcam, ou através de dispositivos como smartphones e tablets, também 

identificados como see-through devices. (GOMES; GOMES, 2015, p. 30).  

 

Para Basogain et al (2007, p. 2), o que “está influenciando as aplicações da Realidade 

Aumentada é a tendência de avançar para ambientes onde a mobilidade do usuário é necessária. 

Esses novos aplicativos baseados na computação móvel requerem acesso aos serviços, 

independentemente da localização ou hora”. 

Em síntese, a RA suplementa o mundo real com objetos gerados pelos recursos 

tecnológicos digitais, o real e o virtual coexistem no mesmo espaço e apresentam as seguintes 

propriedades: “combina objetos reais e virtuais no ambiente real; executa interativamente em 

tempo real; alinha objetos reais e virtuais entre si; aplica-se a todos os sentidos: incluindo 

audição, tato e força e cheiro.” (AZUMA, 2001 apud KIRNER; SISCOUTTO, 2007, p. 10). 
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De acordo com Zorzal et al. (2008, p. 3), “com o avanço tecnológico, através de técnicas 

de Realidade Aumentada, tornou-se possível associar ao mundo real objetos virtuais e 

proporcionar ao usuário uma experiência natural, agradável e motivadora.” 

 

Especialmente no caso dos sistemas que fazem uso de equipamentos móveis, 

também enriquece e permeia o ambiente real. Uma vez que a tecnologia 

produz equipamentos cada vez menores, mais poderosos, mais portáteis, 

“vestíveis” e com capacidade de estar continuamente conectados, a tendência 

é que um grande número dos sistemas de Realidade Aumentada se torne 

Sistemas de Realidade Aumentada Ubíqua. (FILIPPO; ENDLER; FUKS, 

2005, p. 185-186). 

 

Diante do estudado, acredita-se, então, que “a Realidade Aumentada é uma tecnologia 

em expansão, com vasto campo de exploração, contribuindo de maneira significativa na área 

educacional.” (ZORZAL et al., 2008, p. 9). Portanto, a tecnologia de RA, apoiada por 

dispositivos móveis, tem um potencial considerável para o desenvolvimento e implementação 

de abordagens de ensino inovadoras (GOMES; GOMES, 2015), “isto através da incorporação 

de informação sobreposta instantaneamente à imagem física captada com o dispositivo móvel.” 

(CADAVIECO; GOULÃO; TAMARGO, 2014, p. 38). 

Nas palavras de Zorzal, Jorge e Costa. (2018, p. 7), “a Realidade Aumentada móvel é 

uma tecnologia em expansão, ela tem contribuído de maneira significativa na área educacional. 

A aprendizagem móvel com técnicas de Realidade Aumentada permite associar as 

representações visuais com o ambiente natural [...]”. Percebe-se, então, que, em qualquer 

espaço físico, podem-se criar possibilidades de integrar tal tecnologia ao ambiente escolar, de 

modo que se possa explorá-la, já que a RA “tem um enorme potencial e pode ser bem 

aproveitável no contexto de modo que possa contribuir para a educação, permitindo 

experiências de aprendizado e descoberta conectadas a informações do mundo real.” (IFTENE; 

TRANDABĂȚ, 2018, p. 167).  

Gomes (2016, p. 76) sustenta que, “no contexto educacional, a RA tem sido utilizada 

com sucesso num conjunto de abordagens educacionais diferenciadas”, uma vez que “ela 

garante um grande potencial no desenvolvimento de aplicações educacionais, permitindo uma 

interação natural de fácil adaptação e livre de dispositivos especiais.” (ZORZAL; JORGE; 

COSTA, 2018, p. 7-8). Também se pode constatar “que a RA tem sido utilizada com sucesso 

para melhorar tarefas colaborativas. Num ambiente educacional, os alunos trabalham melhor se 

estiverem focados num espaço de trabalho comum.” (BILLINGHURST, 2002 apud GOMES, 

2016, p. 77).   
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Uma das características mais significativas da RA em termos de pedagogia é 

que ela oferece uma abordagem orientada para o aluno e espaço flexível para 

proporcionar oportunidades de aprendizagem. A aprendizagem é tirada dos 

espaços tradicionais, como salas de aula, anfiteatros e laboratórios, e segue os 

estudantes onde quer que estejam. (IFTENE; TRANDABAȚ, 2018, p. 167).  

 

Nos dias de hoje precisa-se de propostas que possam contribuir para a educação, 

principalmente com relação ao uso das tecnologias digitais móveis, visto que já fazem parte da 

vida de praticamente todos os estudantes. Logo, concorda-se com Cadavieco, Goulão e 

Tamargo (2014, p. 46), quando consideram que “as propostas inovadoras da realidade 

aumentada dão um elevado potencial a estes dispositivos, sobretudo pela combinação de um 

software específico e compatível com o dispositivo móvel.” 

Segundo Rosa (2017), o telefone móvel é um modelo de tecnologia que pode ofertar 

mudanças, contribuindo para uma maior interação e participação dos envolvidos no processo 

de estudo. Dessa forma, o “smartphone é um exemplo de recurso que poderá fornecer o 

feedback da ação tátil [...], do modo de participação do envolvido no processo de estudo, de 

produção de conhecimento matemático com RA, ampliando a sensação evidenciada no uso das 

Tecnologias Digitais.” (ROSA, 2017, p. 160). 

No caso dessa pesquisa, procurou-se um aplicativo que pode ser utilizado com o 

smartphone. Para tal finalidade, escolheu-se o HP/ Reveal antigo Aurasma pois, crê-se que este 

é compatível com os dispositivos móveis. O Aurasma possibilita a sobreposição de objetos 

virtuais sobre os reais, além de interagir com o mundo de forma inovadora. Gomes (2015) 

observa que a sobreposição pode ser obtida com o Aurasma Studio9, mas também é possível 

fazer e visualizar auras.  Para visualizá-las, precisa-se da utilização do app Aurasma, que está 

disponível para dispositivos móveis (DCM), como smartphones e tablets com sistemas 

operativos Android ou iOS. (GOMES; GOMES, 2015; GOMES, 2016). 

Gomes e Gomes (2015, p. 32) salientam que “as ‘auras’ podem conter um vídeo, uma 

hiperligação para uma página Web ou uma animação de um modelo em três dimensões (3D). A 

estes conteúdos multimídia, é possível adicionar interatividade através da função touch do 

dispositivo móvel.” 

Segundo Gomes (2016), os requisitos potencialidades, ferramentas e constrangimentos 

da plataforma Aurasma reúnem aspectos importantes em contextos educacionais, e estão 

nomeados no Quadro 3.  

                                                           
9 Novo Realidade Aumentada Studio: https://www.hpreveal.com/ 

file:///C:/Users/augus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Novo
https://www.hpreveal.com/
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Quadro 3: Plataformas de RA: Requisitos, ferramentas, potencial e constrangimentos. 

Plataforma Requisitos Ferramentas Potencial/constrangimentos 

Aurasma Smartphone ou 

tablete com: 

- Processador 

ARM/X86; 

- Câmara traseira 

com autofoco. 

Sistema operativo: 

- Android 4.0 ou 

superior; 

- iOS 7.0 ou 

superior. 

- App Aurasma 

- Aurasma SDK 

- Aurasma Studio 

Potencial: 

- Sem limitações; 

- Sem custos; 

- Permite criação de um 

número ilimitado de auras; 

- Permite partilha ilimitada 

de auras com outros 

utilizadores; 

Permite a criação de auras 

através do Aurasma Studio 

ou app Aurasma; 

- Interface intuitivo; 

- Não requer conhecimentos 

de programação. 

Constrangimentos: 

- Para a criação de 

experiências de RA mais 

sofisticadas é necessário o 

acesso ao SDK e a aquisição 

de uma conta comercial. 

Fonte: Gomes, (2016, p. 208). 

 

Esse quadro mostra que a plataforma Aurasma agora HP/ Reveal, este aplicativo pode 

ser utilizado por smartphone, o que permite certa potencialidade por não ter custo, permite a 

criação de várias áureas, tem uma interface intuitiva que não carece de conhecimento de 

programação para a criação das auras, as auras também podem ser compartilhadas por outros 

utilizadores. Sendo assim, é possível criar um livro interativo aumentado utilizando o aplicativo 

de realidade aumentada HP/ Reveal para mediar as aulas que envolvem os conceitos de 

estatística. 

 

5.1 Livro Aumentado  

 

Como já salientado, a Realidade Aumentada tem um grande potencial para trabalhar na 

sala de aula, por isso criou-se um livro aumentado. 

 

O livro aumentado tem despertado a atenção não só de investigadores, mas 

também de educadores enquanto meio privilegiado de “melhorar” livros 

tradicionais adicionando interação, visualização, simulação, gráficos 3-D e 

som, os quais, conjugados com a um livro “comum” podem melhorar a 

experiência de aprendizagem através da promoção da exploração e 
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manipulação ativa do médium10, e contribuem para uma melhor 

representação/percepção de conteúdos bem como para uma maior motivação 

e envolvimento dos alunos. (GOMES et al. 2015, p 367). 

 

O livro aumentado possibilita contribuir com o uso de imagens 3D, sons e animações, 

pode oportunizar maior interação dos alunos que os métodos de ensino tradicionais. Outrossim, 

tais elementos aumentados permitem que os alunos consigam obter novas informações mais 

facilmente, além de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem.  Nessa perspectiva, 

nota-se que “o projeto do Livro Interativo com Realidade Aumentada (LIRA) vem com a 

proposta de ajudar no processo de veiculação da educação.” (OLIVEIRA, 2016, p. 51). 

Gomes et al. (2015) salientam que o livro aumentado se apresenta de diversas formas: 

livros com truques, livros com hologramas, livros com som. Um exemplo de modelo de livro 

aumentado pode ser observado na Figura 1. Para Oliveira (2016), o livro de realidade 

aumentada utiliza múltiplas mídias possibilitando uma maior interação ao combinar o real com 

o virtual, podendo ser observado em dispositivos móveis. Por meio da combinação de 

dispositivos móveis (smartphones/tablets) e Realidade Aumentada, “é possível adicionar a 

qualquer livro ilustrado conteúdos digitais, tais como vídeo, imagens, animações, sons e 

modelos ou cenas 3-D.” (GOMES et al. 2015, p. 366).  

 

Figura 1: Jennie Maizels Pop-Up London, exemplo de um pop-up book4 

 
Fonte: Gomes; et al. (2015, p. 366). 

 

                                                           
10 Gomes (2015) relaciona médium à tecnologia multimídia que combina filmes, vídeo, som, músicas e texto. 
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De acordo com Veloso (2011, p 12-13), “os livros aumentados ganham outra dimensão 

na medida em que passa a ser possível pensar os conteúdos sem nenhum tipo de alteração do 

livro.” É interessante observar que “os livros de realidade aumentada são usados com diferentes 

terminologias em vários estudos. Enquanto em alguns estudos esses termos são 

intercambiáveis, em outros estudos eles têm um significado diferente.” (ALTINPULLUK; 

KESIM, 2016, p. 411).  

Perante o exposto, os livros aumentados têm despertado o interesse em várias áreas, 

química, biologia, matemática, artes, jogos, entre outros. Nesses livros encontram-se objetos 

2D (fotos, pinturas, desenhos e ilustrações) além de esquemas e textos, esses são os estáticos, 

também há os livros com objetos 2D dinâmicos (vídeos e animações), assim como os conteúdos 

3D dinâmicos.  

 

Os livros aumentados apresentam conteúdos únicos, entre os quais se podem 

destacar os seguintes: - Conteúdos estáticos bidimensionais (2-D), como 

imagens (fotografias, pinturas, desenhos, ilustrações), esquemas, texto. - 

Conteúdos dinâmicos 2-D como vídeos e animações. - Conteúdos 3-D, tais 

como modelos tridimensionais (objetos, ambientes), modelos dinâmicos 

(animação, avatares 3-D). - Som, concretamente, som ambiente (música, som 

de fundo), som espacial (dependendo das ações do utilizador e da sua posição) 

e sons interativos. (GOMES, 2015, p. 29). 

 

Percebe-se então, que é possível compartilhar vários objetos virtuais com livro 

aumentado, assim como conteúdos dinâmicos e estáticos. Gomes (2015, p. 28) salienta que “o 

livro aumentado tem despertado a atenção, não só de investigadores, mas também de 

educadores enquanto meio privilegiado para melhorar livros tradicionais, através da 

sobreposição de conteúdo multimídia.” O mesmo autor acrescenta: “Os alunos, através dos seus 

dispositivos de computação móvel (como smartphones ou tablets) com acesso a redes sem fios, 

podem aceder a informação virtual sobreposta a conteúdo do mundo real.” (GOMES, 2015, p. 

48). 

 

Exibição de informações usando coisas virtuais que o usuário não pode 

detectar diretamente com seus próprios sentidos e permitir que uma pessoa 

possa interagir com o mundo real de uma forma nunca antes possível. 

Podemos mudar a posição, forma e / ou outros recursos gráficos de objetos 

virtuais com técnicas de interação aumentada dando suportes a realidade. 

Usando os dedos ou movimentos de dispositivos portáteis tais como agitar e 

inclinar, temos uma capacidade de manipular objetos virtuais, bem como aos 

objetos físicos no mundo real. (KESIM; OZARSLAN, 2012, p. 300). 
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Isso tudo é possível com a tecnologia de realidade aumentada, assim sendo, “os livros 

podem ser lidos normalmente, observando as imagens ou lendo o texto. Através de um ecrã de 

um dispositivo móvel, [...] os utilizadores podem visualizar modelos 3D, observar e manipular 

sequências de vídeo, ouvir som e interagir através da função touch.” (GOMES, 2015, p. 28). 

Reis e Kirner (2012), tiveram como foco o livro interativo com Realidade Aumentada 

de modo que pudesse apoiar o ensino e a aprendizagem de conteúdos de Geometria. Eram dois 

os objetivos, apresentar o processo de elaboração e funcionalismo do livro de GeoAR e analisar 

uma avaliação do uso do GeoAR feita com estudantes.  

Segundo Reis e Kirner (2012, p. 9) a avaliação realizada contribuiu para o 

desenvolvimento do software GeoAR de modo que eles pudessem contribuir no 

aperfeiçoamento de softwares similares, que empregam a tecnologia de Realidade Aumentada. 

“Os resultados obtidos na avaliação permitem definir diretrizes para o refinamento do protótipo 

apresentado, principalmente em relação a aspectos de uso de marcadores e aspectos sonoros, 

atributos pontuados com menor nível de satisfação pelos estudantes.” 

O trabalho realizado por Galvão e Zorzal (2012), teve como objetivo apresentar 

dispositivos interativos em livros por meio da realidade aumentada em dispositivos móveis com 

sistemas android e iOS. Apresentaram dois estudos como teste, procurando enriquecer os 

livros, primeiro estudo em história infantil e o segundo na aplicação de Geometria Analítica. 

Os autores relatam que houve uma melhor interação em tempo real, visto que foi possível 

verificar a usabilidade da tecnologia de Realidade Aumentada por meio de visualização 

tridimensional. 

Face ao exposto, nota-se que a Realidade Aumenta aplicada por meio do dispositivo 

móvel, mais especificamente, o celular, pode ser explorado como recurso didático. Para esse 

fim, optou-se por criar um livro aumentado como produto educacional. Utilizando como recurso 

o software HP/Reveal para auxiliar o encaminhamento das aulas nessa jornada, visto que ele 

tem um grande potencial para ser usado como material de apoio, por ser um aplicativo gratuito 

e compatível com os celulares inteligentes (smartphone).  
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6 METODOLOGIA  

 

Nesta pesquisa, utilizou-se a abordagem quanti-qualitativa, em razão de fazer um estudo 

que “consiste em uma tendência que indica o surgimento de uma nova abordagem 

metodológica. Uma abordagem que possibilite mais elementos para descortinar as múltiplas 

facetas do fenômeno investigado, atendendo os anseios da pesquisa.” (SOUZA; KERBAUY, 

2017, p. 40). 

Nesse tipo de abordagem, de acordo com os relatos de Gamboa (2013, p. 97), quando 

um pesquisador procura conduzir sua pesquisa, ele precisa “admitir [...] diferentes modalidades 

de trabalho e tolerar a coexistência de modelos e a conveniência de trabalhar com formas 

quantitativas e qualitativas como um modo de completar e ampliar informações com base em 

pontos de vista diferentes.” Isto posto, a “combinação do método quantitativo e qualitativo 

produz a dualidade metodológica que, numa relação entre opostos complementares, busca a 

aproximação do positivismo e do compreensivismo.” (BRÜGGEMANN; PARPINELLI, 2008, 

p. 564). 

Para Minayo e Sanches (1993, p. 245), tal abordagem “é extremamente importante para 

acompanhar e aprofundar algum problema levantado por estudos quantitativos ou, por outro 

lado, para abrir perspectivas e variáveis a serem posteriormente utilizadas em levantamentos 

estatísticos.” Para esses mesmos autores, “uma análise qualitativa completa interpreta o 

conteúdo dos discursos ou a fala cotidiana dentro de um quadro de referência, onde a ação e a 

ação objetivada nas instituições permitem ultrapassar a mensagem manifesta e atingir os 

significados latentes.” (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 246). 

Gamboa (2013) explica que os métodos quantitativo e qualitativo, quando associados e 

aplicados juntos em uma mesma pesquisa, podem complementar, modificar, transformar uma 

na outra ou vice-versa. Sendo assim, os métodos não se opõem, ao contrário, eles se “inter-

relacionam como duas fases do real num movimento cumulativo e transformador, de tal maneira 

que não podemos concebê-las uma sem a outra, nem uma separada da outra.” (GAMBOA, 

2013, p. 103). 

Segundo Minayo e Sanches (1993, p. 247), uma pode complementar a outra, e “o estudo 

quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa.” Gatti 

(2002 apud SOUZA; KERBAUY, 2017, p. 37) afirmam: “[...] na medida em que de um lado a 

quantidade é uma tradução, um significado que é atribuído à grandeza com que um fenômeno 

se apresenta e do outro lado ela precisa ser interpretada qualitativamente, pois sem relação a 

algum referencial não tem significação em si.” 
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Por meio da metodologia quanti-qualitativa, considera-se que, neste projeto, tal 

complementação pode ocorrer, procurando buscar respostas significativas para esta pesquisa. 

Assim sendo, realizou-se um estudo quantitativo de turmas de duas escolas da cidade de 

Londrina, localizadas em regiões diferentes, que foram nomeadas de CA e CB, por meio de um 

questionário. Para tal finalidade, teve-se a colaboração de 170 jovens estudantes, do ensino 

fundamental, anos finais, e ensino médio. O critério para essa escolha foi o professor 

pesquisador lecionar nessas duas escolas, mas o questionário foi aplicado apenas em suas 

turmas: três turmas do sétimo ano, duas do nono ano, uma turma de primeiro ano do ensino 

médio e uma do terceiro ano. Dessa forma, essa fase da pesquisa preliminar intencionava 

compreender de que forma esses indivíduos utilizavam as tecnologias, procurando buscar 

respostas que pudessem contribuir na aplicação do livro interativo aumentado. 

 Para isso, utilizou-se um questionário “constituído por uma série ordenada de perguntas 

que devem ser respondidas por escrito [...]” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 201), por meio 

do qual verificou-se quais recursos tecnológicos os alunos possuem e, se tiverem, de que modo 

utilizam tais ferramentas? Quais são os aplicativos que mais utilizam para realizar tarefas 

básicas? Quanto tempo do seu dia eles usam para navegar na Internet? Os professores que 

lecionam nessa escola frequentada por eles empregam essas tecnologias como recurso 

pedagógico? Também investigou o nível de satisfação desses estudantes quando os professores 

inserem os recursos tecnológicos no ambiente de sala de aula.  

O questionário foi escolhido porque, segundo Marconi e Lakatos (2003), ele apresenta 

as seguintes vantagens: economiza tempo e obtém grande número de dados; atinge maior 

número de pessoas simultaneamente; obtém respostas mais rápidas e mais precisas; há maior 

liberdade nas respostas, em razão do anonimato; há mais segurança pelo fato de as respostas 

não serem identificadas; além de obter respostas que materialmente seriam inacessíveis. 

O questionário foi elaborado para que “o entrevistado [discorra] sobre o tema proposto 

com base nas informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista” 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33-34). Desse modo, foi possível identificar o perfil dos 

entrevistados, verificar como esses educandos utilizam as ferramentas tecnológicas digitais para 

realizar tarefas específicas do seu cotidiano e como isso contribuiu para o andamento da 

pesquisa.  

A partir dos dados coletados foi elaborado e aplicado um produto educacional, um livro 

aumentado com vídeos curtos, de aproximadamente um minuto, cujo objetivo foi verificar se o 

Livro Interativo de Realidade Aumentada contribua para o ensino de Estatística possibilitando 

o trabalho colaborativo e o grau de satisfação dos estudantes com a utilização dessa tecnologia.  
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Esses vídeos abordam assuntos de Estatística, os quais são referenciados pelo BNCC 

(BRASIL, 2017a). Diante das análises realizadas com base nas informações obtidas por meio 

do questionário, optou-se por uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental, com 32 alunos, de 

uma escola pública da cidade de Londrina, estado do Paraná, uma vez que se percebeu que essa 

escola viabilizava tal aplicação, já que a maioria dos alunos possui os recursos tecnológicos 

utilizados na pesquisa.  

Como parte da análise que envolve a utilização das tecnologias digitais, decidiu-se pela 

metodologia qualitativa de modo descritivo, que incorpora a observação dos estudantes em 

todos os momentos. Baseando-se em investigações da realidade de forma complexa e 

contextualizada, será observado o comportamento dos envolvidos na utilização do celular com 

o aplicativo de Realidade Aumentada e o livro aumentado, assim como se essa ferramenta 

didática contribuirá para o processo de aprendizagem dos alunos. Para a análise qualitativo-

descritiva, foram utilizados um diário de campo, gravações de áudio e vídeos e as fichas dos 

alunos procurando explorar as percepções e relações aluno/aluno e das interações entre 

professor/alunos, alunos/professor/instrumento de ensino. 

A aplicação foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira, foi entregue um termo de 

consentimento aos participantes para que seus responsáveis ficassem cientes do 

desenvolvimento da pesquisa e explicou-se como utilizar o aplicativo HP Reveal, e que esse é 

um aplicativo de Realidade Aumentada. Diante disso, as aulas foram encaminhadas com o 

auxílio do smartphone por intermédio do aplicativo sugerido que contextualiza o real com o 

virtual. Para isso, sugeriu-se a formação de grupos por parte dos estudantes.  

Portanto, os recursos utilizados são os celulares, fones de ouvido para ouvir os áudios 

dos vídeos, além de acesso à Internet. Para conectar-se às auras, o smartphone precisa de 

Internet, pois o aplicativo de realidade aumentada precisa estar conectado à rede via dados 

móveis ou Wi-Fi para fazer as leituras das auras criadas no livro interativo aumentado. 

Na segunda etapa, começou-se a utilizar o aplicativo, com o primeiro tema proposto 

sobre estatística, que abordou os conteúdos população e amostra, variáveis qualitativas e 

variáveis quantitativas, procurando envolver os alunos na discussão de modo que eles consigam 

trabalhar por meio do estudo colaborativo. 

Também foram tratados temas tabelas e tipos de gráficos, os quais são usados para 

apresentação das informações, procurando incentivar o investigar, induzindo os alunos à 

construção de um gráfico de setor com o auxílio do professor, sobre o tema cor/raça do alunado 

que está participando da pesquisa. Por fim, a última aura trata do tema medidas de tendência 

central (média aritmética, mediana e moda).  
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Aqui será discorrido sobre a análise e discussão dos resultados dos questionários e a 

aplicação do produto educacional. Sendo assim, inicialmente serão analisados os dados do 

questionário aplicado na qual propiciou verificar quais são os possíveis recursos tecnológicos 

que os alunos mais utilizam para fazer suas tarefas diárias.  

Em seguida será apresentado sobre a utilização do smartphone com um aplicativo de 

realidade aumentada por meio do livro interativo.  Essa foi a parte prática da pesquisa, que 

envolve a estratégia de ensino recursos tecnológicos para mediar aulas envolvendo o conceito 

de Estatística, tendo como objeto de conhecimento o planejamento e a execução de uma 

pesquisa amostral, assim como a análise de gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus 

elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados. Também trabalhou 

o conceito de organização dos dados de uma variável contínua em classes e as medidas de 

tendência central (BRASIL, 2017b). 

 

7.1  Utilização dos Dispositivos Móveis 

 

No que se refere ao grupo estudado, os resultados mostram que 55,88% dos 

entrevistados são do gênero masculino e 44,12% do gênero feminino, (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Gênero. 

 
Fonte: Pesquisa de sala de aula 

 

No que tange à idade desses sujeitos, os resultados revelam que 15,29% dos alunos têm 

menos que 13 anos de idade, 30,59% estão na casa dos 13 anos, 12,94% tem 14 anos, 14,71% 

estão com 15 anos, os que têm 16 anos equivalem a 11,18% e os sujeitos com mais de 16 anos 

55.88

44.12

Masculino Feminino
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representam 15,29%. Essas informações estão representadas no Gráfico 2, e enfatiza-se que 

esse grupo é homogêneo com relação à idade dos investigados. 

 

Gráfico 2: Idade. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 

 

Ao serem questionados sobre os recursos tecnológicos, a pesquisa nos revela que 

97,65% responderam que tem acesso a algum tipo tecnologia e que 2,35% desses sujeitos não 

têm essa tecnologia, como pode ser verificado no Gráfico 3. Sendo assim, a maioria desse 

público tem algum tipo de dispositivo tecnológico em casa. Como salientado por Borba, 

Scucuglia e Gradanids (2018), as pessoas estão vivendo em uma sociedade rodeada por aparatos 

tecnológicos. No entanto, ainda há uma parcela da população que estão carentes de tal recurso, 

que não têm tecnologia em casa, o que faz refletir sobre a infoexclusão. Para Baggio (2000, p. 

16), “o mundo da tecnologia também se configura como uma forma de inclusão social.” 

 

Gráfico 3: Tem algum recurso tecnológico em casa. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 
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No que se refere ao tipo de recursos tecnológicos que os estudantes possuem (Gráfico 

4), os resultados revelam que 95,29% dos alunos têm telefone celular, um número mais 

expressivo do que de aparelho de televisão 90,59%; computador com 61,18%; videogame 

55,29%; tablet, 25,88% e impressora, 15,29%. Diante do exposto, é possível compreender que 

o telefone celular foi o item que os estudantes utilizam, assemelhando-se aos dados do IBGE 

(2018), que aponta o celular como o produto tecnológico mais vendido e o mais utilizado como 

item pessoal. Também Borba, Scucuglia e Gradanids (2018) afirmam que, nos últimos anos, 

todos os setores da sociedade utilizam tecnologias móveis, como telefones celulares, 

computadores e tablet, que são equipamentos considerados populares. 

 

Gráfico 4: Recursos que os alunos possuem. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 

 

Quanto à usabilidade desses aparatos tecnológicos (gráfico 5), os resultados indicam 

que 88,82% dos entrevistados utilizam celular; 20,59%, computador; 3,53%, o tablet; 

impressora, 1,76%; videogame, 21,18% e 41,76%, televisão. O celular é o aparato tecnológico 

mais utilizado pelos jovens de hoje, preferência que deve ser creditada à praticidade e à 

mobilidade que esse dispositivo oferece. Como salientam Bairral, Assis e Silva (2015, p. 40), 

“os equipamentos tecnológicos parecem assumir um posicionamento de destaque no ambiente 

escolar por parte dos discentes.” E os jovens de hoje, estão cada vez mais reféns desses 

dispositivos, principalmente do smartphone (ABREU, 2018). 
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Gráfico 5: Recursos que os alunos utilizam.  

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 

 

Em relação à usabilidade dos dispositivos com acesso à Internet (Gráfico 6), a pesquisa 

revela que 92,94% é o celular, com índice elevado, em seguida vêm o computador com 41,76%, 

a televisão com 41,18%, o videogame, 31,18%, o tablet, 14,71% e a impressora, 3,53%. Borba 

e Lacerda (2015, p. 499) relatam que “o telefone celular já pode ser visto como uma extensão 

do nosso corpo.” “[...] considerado por muitos como um elemento indispensável à 

sobrevivência, sendo, inclusive, comparado a um membro do próprio corpo, o smartphone tem 

sido um fiel companheiro para todas as horas e momentos de grande parte da sociedade.” 

(GERSTBERGER; GIONGO, 2018, p. 310). 

 

Gráfico 6: Tecnologia que os alunos mais acessam a internet. 

 
Fonte: Pesquisa na sala de aula. 
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O Gráfico 7 refere-se ao tempo que o entrevistados passam utilizando os apetrechos 

tecnológicos conectados à internet e apresenta  os seguintes escores: 65,88% conectam-se à 

Internet por mais de quatro horas; 18,24%, entre duas e quatro horas; 11,18%, de uma a duas 

horas; 2,94%, menos de duas horas e 1,76% dos entrevistados não respoderam. Sendo assim, 

“a escola, como ambiente de formação e socialização que precisa acompanhar as demandas do 

contexto social e histórico nos quais está inserida, não pode se manter neutra às influências da 

conectividade proporcionada pela internet” (SILVA; BAIRRAL, 2019, p. 29), já que a maiorias 

desses indivíduos passam uma grande parte do seu tempo conectada à Internet. 

 

Gráfico 7: Tempo conectado à Internet. 

 
Fonte: Pesquisa na sala de aula. 

 

No que concerne à usabilidade das tecnologias para realizar alguns tipos de tarefas, os 

resultados revelam que 88,82% dos entrevistados acessam suas redes sociais todos os dias e 

que 90,59% ficam nevagando na Internet. Esses indivíduos gostam das tecnologias de maneira 

significativa e as utilizam para se socializar e possivelmente procurar por informações que 

consideram interessantes / relevantes. Em referência à utilização de tais ferramentas para 

auxiliar no trabalho escolar, as informações revelam que não há um avanço significativo, pois 

raramente foi o valor mais significativo, com 35,29% (Tabela 2). Diante disso, a escola precisa 

incentivar a utilização dos aparatos tecnológicos de forma que os alunos consigam buscar 

informações relevantes que possam contribuir para sua aprendizagem. 
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Tabela 2: Frequência de uso das Tecnologias para realizar Tarefas. 
 

Nunca  Raramente Uma vez por 

semana  

Todos os 

dias 

Não 

responderam 

Fazer trabalho para escola 2.94 35.29 29.41 31.18 1.18 

Acessa WhatsApp, 

Facebook (outras redes 

sociais)  

2.94 4.71 2.35 88.82 1.18 

Jogar 7.06 30.00 5.29 55.88 1.76 

Escrever texto (word, ...) 18.24 52.94 14.71 10.00 4.12 

Elaborar Planilhas 

Organizar dados (Excel,..) 

47.06 38.24 6.47 4.71 3.53 

Navegar na internet 1.18 4.12 3.53 90.59 0.59 

Desenhar ou compor 

imagens 

22.94 47.06 11.18 18.24 0.59 

Fonte: Pesquisa na sala de aula. 

 

Mesmo sendo de maneira tímida (Tabela 2), os alunos procuram realizar trabalhos 

usando a tecnologia para procurar informações ou fonte de estudo. O Gráfico 8 revela que eles 

aplicam as tecnologias para realizar os deveres de casa em praticamente todas as disciplinas, 

mas as que mais sobressaem são Inglês, História, Matemática e Educação Física, com mais de 

50%. 

Gráfico 8: utilizam os recursos tecnológicos para realizar os deveres escolares  

 
Fonte: Pesquisa na sala de aula. 

 

Com relação à utilização dos recursos tecnológicos para o encaminhamento das aulas 

por parte dos professores, os resultados mostram que 86,47% relatam que, sim, são utilizados, 

10,59% respondeu que não e 2,94% não respondeu (Gráfico 9). Também foi perguntado de que 
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forma os educadores utilizam essas ferramentas e uma grande parcela dos entrevistados relatou 

que é para passar vídeos sobre o assunto estudado ou apresentar o conteúdo. Logo, “a utilização 

desses aparelhos para fins didáticos pode ser um meio de dar vazão ao desejo dos alunos para 

utilizarem seus celulares de acordo com um trabalho direcionado pelo professor” (NAGUMO; 

TALES, 2016, p. 363-364). Então, é preciso criar métodos que possam contribuir para que o 

aluno faça parte do processo e o professor seja o mediador da aprendizagem. 

 

Gráfico 9: Os professores usam algum recurso tecnológico para encaminhamento das aulas? 

 
Fonte: Pesqusa na sala de aula. 

 

Relativamente aos apatatos tecnológicos mais utilizados pelos professores, 82,35% dos 

entevistados relataram que os docentes nunca utilizaram louza digital  e 77,65% evidenciaram 

que nunca usaram o tablet. Dentre os itens pesquisados, 53,53% disse que o computador é 

raramente utilizado e 50,59% relatou que entre as tecnologias raramente usadas estão a televisão 

e o celular 34,71%, (Tabela 3). Portanto, percebe-se que os docentes ainda estão receosos  de 

utilizar tecnologias como ferramenta didática, o que poderia contribuir para o ensino e a 

aprendizagem. Possivelmente, isso ocorra pela “falta de formação dos professores, tanto inicial 

quanto continuada, a precarização da infraestrutura dos laboratórios de informática, problemas 

relacionados à rede de internet e a falta de um estagiário previsto pelo programa para gerenciar 

os laboratórios.” (BORBA; LACERDA, 2015, p. 497). 

 

 

86.47

10.59 2.94

Sim Não Não Responderam
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Tabela 3: Recursos Tecnológicos utilizados pelos professores. 
 

Nunca  Raramente Uma vez por 

semana  

Todos os 

dias 

Não 

responderam 

Computador  17.65 53.53 12.35 5.88 10.59 

Projetor   18.82 40.59 29.41 3.53 7.65 

Televisão  5.88 50.59 30.59 4.71 8.24 

Tablet 77.65 5.88 1.76 0.59 14.12 

Celular 19.41 34.71 18.82 20.59 6.47 

Lousa digital  82.35 3.53 3.53 2.35 8.24 

Fonte: Pesquisa na sala de aula. 

 

No que refere ao nível de sastifação na utilização das tecnologias como ferramenta 

didática (Gráfico 10), de modo que possa contribuir para o ensino e a aprendizagem, os 

resultados revelam que 61,18% dos  alunos ficam muito satisfeitos  com a inserção da 

tecnologia na sala de aula, 31,76%  ficam satisfeitos, 4,12% pouco satisfeitos, 0,59% nada 

satisfeitos e 2,35% não responderam.  

Sendo assim, a Unesco (2014, p. 40) salienta que 

 

Precisamos concentrar nossas energias em aumentar a oferta de opções de 

educação que atraiam e beneficiem os alunos de inúmeras maneiras, em uma 

variedade de cenários, investigando como as práticas de aprendizagem – e não 

os resultados – mudam e se desenvolvem no decorrer de uma intervenção. 

 

Gráfico 10: Nível de satisfação quando o professor utiliza tecnologias como recurso didático 

 
Fonte: Pesquisa na sala de aula. 

61.18

31.76

4.12 0.59 2.35

Muito satisfeito Satisfeito  Pouco Satisfeito Nada satisfeito Não Respondeu
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Por meio desse questionário, foi possível verificar que, mesmo diante de um cenário em 

que os educadores têm receio de inserir as tecnologias no ambiente de sala de aula, tais 

tecnologias fazem parte da vida dos jovens contemporâneos, e os recursos tecnológicos mais 

utilizados por esses indivíduos são os smartphones, pois uma grande parcela desse público já 

teve ou se deparou com essa ferramenta ou possui esse dispositivo. 

Percebeu-se, então, que será possível utilizar o celular para mediar aulas que envolvem 

os conceitos de estatística. Também foi salientado que o smartphone é o aparato tecnológico 

mais utilizado pelos jovens que frequentam o ambiente de sala de aula como pode ser observado 

nesta pesquisa. Diante disso, esse recurso foi utilizado como ferramenta didática de modo que 

possa contribuir para o trabalho colaborativo com vistas à aprendizagem dos envolvidos. 

 

7.2  Análise da Aplicação do Livro Interativo Aumentado  

 

Num primeiro momento, foi enviado um termo de consentimento aos responsáveis pelos 

alunos para que ficassem cientes da realização da pesquisa vigente, de que seus filhos seriam 

gravados para uma melhor coleta das informações e que as identificações desses sujeitos seriam 

preservadas. Dessa forma, como foi pedido para os discentes baixarem o aplicativo em casa, 

foi pedido também que conectassem o aplicativo de realidade aumentada com o link usando a 

senha criada pelo pesquisador. 

Como já salientado, a pesquisa foi realizada com 32 alunos de uma escola pública, mas 

nesse dia (05/11/2019) faltaram 7 alunos. Foi pedido, então, que os 25 presentes formassem 8 

grupos, 1 grupo com 4 alunos e sete grupos com 3 alunos. Esses grupos foram nomeados G1, 

G2, G3 e assim sucessivamente. Como forma de preservar a identidade dos alunos, cada aluno 

de cada grupo foi denominado A1G1, A2G1, A3G1 e A4G1 o grupo com quatro integrantes e 

A1G2, A2G2 e A3G2, ..., os sucessivos grupos com três integrantes. 

Após a formação dos grupos e a nomeação dos grupos e dos alunos, começou-se a relatar 

como seria pesquisa e que fora elaborado um livro interativo de realidade aumentada com o 

intuito de contribuir para o encaminhamento das aulas que envolvem os conceitos de Estatística, 

foi entregue um livro aumentado para cada grupo e uma folha para cada integrante, também 

autorizou que os estudantes pegassem seus celulares.  

 Porém, houve um imprevisto, o que dificultou e atrasou um pouco o início da proposta. 

Isso ocorreu porque nem todos os alunos tinham acesso à internet móvel e a escola não dispunha 

de Wi-fi para os alunos. Para dar andamento na pesquisa e conseguir visualizar as auras os 
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estudantes precisam ter um smartphone com o aplicativo (HP reveal) de realidade aumentada 

com acesso a uma rede de internet. 

Para sanar essa dificuldade, o professor/pesquisador liberou a sua rede móvel com a 

finalidade de prosseguir a pesquisa. Contudo, mesmo com grande parte dos educandos tendo 

acesso Internet, quando eles começaram a leitura das auras, ocorria sinal de erro, porque a 

maioria dos alunos estava acessando a Internet liberada pelo professor ao mesmo tempo. Esse 

congestionamento/sobrecarga tornava o sinal insuficiente para a realização da leitura das auras.  

Nesse momento, os alunos que estavam com acesso à Internet móvel começaram a 

compartilhá-la com os companheiros que estavam sem. Então, aos poucos, o aplicativo 

conectava com o conteúdo proposto e eles assistiram ao vídeo que estava inserido no livro 

interativo de realidade aumentada (Figura 2).  

 

Figura 2: Alunos manipulando o aplicativo de realidade aumentada. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 

 

G1: Nossa professor! Que daora. 

É possível observar que os alunos do grupo G1 demostraram muita empolgação, quando 

o aplicativo de realidade aumentada começou a fazer as leituras das auras, podendo assim 

assistir o vídeo proposto. 

Deve-se destacar que a falta de Internet poderia prejudicar o andamento da pesquisa, no 

entanto a colaboração de todos possibilitou a sequência do trabalho, o que proporcionou aos 

alunos visualizarem as auras. Todos estavam preocupados e receosos, visto que o aplicativo 

não estava funcionando. Houve um momento de maior preocupação, durante o qual se pensou 
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que o início da pesquisa seria prejudicado. Contudo, a contribuição dos alunos possibilitou o 

andamento do que estava proposto. 

A2G5: Não estou entendendo! 

Professor: Coloca a câmera do celular na figura. 

A2G5: Onde aperto? 

Professor: Não precisa apertar nada só colocar a imagem da câmera na foto. 

A1G5: Funcionou... Ai! Quem que vê o vidinho. 

Nesse momento, como alguns alunos estavam com Internet, foi possível assistir ao vídeo 

sobre estatística com auxílio do aplicativo de realidade aumentada. O interessante é que todos 

estavam se esforçando para conseguir acessá-lo. Toda vez que um novo grupo conseguia obter 

a imagem do vídeo, eles ficavam muitos felizes. 

Um aluno do grupo G3 salientou que o vídeo começava a rodar, mas travava em 

praticamente todos os momentos, outros pediram para seus companheiros, além de ouvir o 

áudio, fazer uma leitura das frases escritas no vídeo. 

A1G3: Vocês estão lendo? Tudo que a menina do vídeo está falando e aparece escrito. 

A2G3: Ouvi a mulher falando 5 vezes, me ajudem. 

O vídeo foi visualizado pelos alunos por mais de uma vez, por isso foi pedido para eles 

conversarem sobre o conteúdo do vídeo com os integrantes de seu grupo para melhor entender 

o conceito abordado. 

A1G3: Fala sobre população. 

Viram e ouviram o começo do vídeo novamente. 

A1G3: Pera aí vamos voltar desde o início, apaga o que você escreveu sobre população. 

A2G3: Fala sobre estatística. 

A1G3: Pera aí vamos por partes. 

Ouviram as falas do vídeo mais uma vez. 

Com a colaboração de todos os grupos, eles conseguiram acessar as auras com o tema 

sugerido, assistiram ao vídeo, debateram nos grupos o conceito de pesquisa estatística, 

enfatizando o tema população e amostra, observando que, em estatística, estudam-se os 

atributos da população e que cada atributo é chamado de variável, e essas variáveis podem ser 

qualitativas ou quantitativas. Então, foi proposto aos alunos que realizassem a atividade da 

prática um (Figura 3). 
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Figura 3: Proposta de atividades sobre pesquisa estatística. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 

 

Antes, porém, de começarem a resolver a atividade proposta, os alunos questionaram o 

conceito de estatística, o que diferencia população e amostra e o que seria variável. 

A1G6: A aluna começou a repetir o que estava no vídeo. 

A3G6: Preciso de alguém que escreve rápido, ele não escreveu nada ainda, preciso de 

alguém que escreve rápido. 

A2G6: Eu não escrevo rápido, mas posso tentar. 

Professor: Vocês não precisam escrever tudo o que está sendo narrado, podem ouvir o 

que ela está falando e interpretar. 

A1G6: Agora está falando de matemática. 

Dizeres do vídeo: As variáveis podem ser qualitativas ou variáveis quantitativas. 

Para dar prosseguimento ao trabalho, o professor fez uma explanação das diferenças 

entre população e amostra, relatou que população é o conjunto de todas as coisas que se pretende 

estudar e amostra é a parte representativa da população. Como exemplo foi dito que ao cozinhar 

arroz, é preciso saber se há excesso ou falta de tempero. Para isso não é necessário beber toda 

a água que está na panela, apenas um pouco dessa água, logo toda a água da panela é a 

população e a amostra é o pouco de água que se provou. Quando se realiza uma pesquisa 

estatística, na maioria das vezes não é possível entrevistar uma população inteira, portanto, de 

forma aleatória, escolhe-se uma parte da população, a qual é referência como amostra, além 

disso, em toda pesquisa estatística há os atributos. Esses atributos são chamados de variáveis e 
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podem ser quantitativas ou qualitativas. As variáveis quantitativas podem ser discretas ou 

contínuas (quantidade) e a variáveis qualitativas (qualidade). Dessa forma, foi possível resolver 

as atividades sobre o tema proposto. 

O segundo momento planejado (07/11/2019) abordou os conceitos relacionados a 

tabelas e tipos de gráficos. Para dar continuidade ao estudo, os alunos novamente formaram 

grupos. Eles se organizaram e começaram a pegar os materiais e falar sobre o tema que estavam 

estudando. Essa discussão só foi possível porque o professor deu autonomia para eles 

discutirem sobre o tema no primeiro momento. Sendo assim, eles sabiam como seriam 

encaminhadas as aulas. Na aula anterior visualizaram praticamente todas as auras que estavam 

representadas no livro interativo, pelo simples fato de estarem ansiosos, já que, na maioria das 

vezes, não utilizam o celular para auxiliar a aprendizagem, apenas para se distraírem quando 

terminam as atividades propostas pelo professor, para jogar ou ouvir música. (NAGUMO; 

TALES, 2016).   

Com relação ao entrave do primeiro momento, relacionado à falta de Internet, foi 

resolvido conversando com a equipe pedagógica, isto é, se seria possível colocar a senha de Wi-

fi da escola para oito alunos. A equipe autorizou e o sinal de Internet foi liberado para esses 

discentes, o que possibilitou dar continuidade ao que fora proposto. 

Como os alunos estavam ansiosos, imediatamente começaram a colocar o celular na 

frente da imagem, como mostra a Figura 4, e a assistir ao vídeo. 

 

Figura 4: Imagem da capa do vídeo sobre tabelas e gráficos. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula 

 

Como estavam formados em grupos de três integrantes, quando se distraíam e a câmera 

do celular não estava mais fixada na imagem do livro aumentado, o vídeo parava. Ao colocarem 
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a câmera novamente em cima da aura (imagem), o vídeo voltava ao início, por isso os 

companheiros de equipe falavam para a pessoa que estava segurando o celular prestar mais 

atenção no que estava fazendo. 

Na sequência, verificou-se que cada grupo começou a discutir sobre os tipos de gráficos 

que eles já tinham visto. 

A3G5: Eu já vi vários tipos de gráficos, em jornais, televisão, até no facebook. 

A1G5: Eu também, eu acho legal aquele que aparece pizza. 

Professor: O gráfico de setor? 

A1G5: Esse mesmo. 

A2G5: Às vezes vejo meu pai assistindo jornais e sempre aparece aquele que tem uma 

linha. 

A3G5: O gráfico de linha, também tem o gráfico de coluna, gráfico de barra, e aquele 

que o vídeo mostrou dos desenhos de uma pessoa.  

A1G5: Acho que é pictograma, professor como chama aquele gráfico que tem uma 

imagem.  

Professor: Infográfico. 

Foi colocado que a tabela é uma maneira de organizar os resultados de uma pesquisa, 

enquanto os gráficos resumem e facilitam a representação e a interpretação dos conteúdos, além 

de deixar essas informações mais atrativas.  

Logo em seguida foi sugerido que os alunos resolvessem as atividades propostas pelo 

livro interativo, como mostra a Figura 5. 

 

Figura 5: Alunos resolvendo a atividade proposta. 
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Fonte: Pesquisa em sala de aula. 

Alguns alunos começaram a falar que não tinham entendido o exercício. Então o 

companheiro de equipe falou que, para saber a porcentagem, é preciso somar todos os valores 

do gráfico, pegar a quantidade de pessoas que responderam preferir a marca B de sabão e dividir 

pelo total de pessoas que foram entrevistadas. No entanto houve um grupo que considerou o 

problema fácil. 

A1G7: Pergunta fácil, precisa representar com lápis ou caneta. 

A3G7: Aconselho responder de lápis. 

A1G7: Fácil é 30%. 

Esses alunos olharam para o gráfico com marca de sabão, viram que estava representado 

o número 30 e falaram que a resposta era 30 %. 

Professor: Será que essa resposta está correta? 

A2G7: Está sim, olha no gráfico 30 que vale 30%. 

Professor: As informações do gráfico estão em porcentagem. 

A1G7: Professor não está, então não é 30%. 

A3G7: Como achamos a porcentagem.  

Professor: Por que não tentam somar todos os valores. 

A2G7: Somamos professor 

Professor: Qual valor vocês encontraram? 

A3G7: foram 200 entrevistados. 

Professor: Então, como achamos a porcentagem? 

A1G7: dividimos 200 pelas pessoas que usam o sabão B, então fica.... 

Professor interrompe-os, a fim de questioná-los sobre como estavam tentando calcular 

a porcentagem.  

Professor: Será que é dessa forma que se calcula a porcentagem? 

A1G7: como é que é então? 

Professor: Alguém da sala sabe como determina a porcentagem? 

A3G4: Nesse caso vamos pegar a quantidade de pessoas que preferem o sabão da 

marca B e dividir pela soma de pessoas entrevistadas e multiplicar por 100. 

Professor: Isso mesmo. 

A2G7: Então, é 15%. 

Os estudantes conseguiram resolver o problema, na qual houve muito empenho e 

discussão sobre o assunto, um aluno relatou que tinha aprendido achar porcentagem usando 

regra de três. Diante do expressado, explicou-se que há várias maneiras de determinar a 
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porcentagem e, que regra de três é uma forma. Contudo, deixou claro que eles podem utilizar a 

estratégia que acharem necessária para solucionar o problema. Já o segundo problema 

possibilitou uma maior interação entre os sujeitos, uma questão aberta. 

Os alunos colocaram a câmera do celular com intermédio do aplicativo, e teve um grupo 

que relatou. 

A2G4: Ele nunca pega de primeira. 

A1G4: Está desfocado. 

A2G3: Pera aí deixa eu ajeitar. 

A3G3: Um pictograma apresenta.... 

Então, começaram a ler o segundo problema sugerido. Observou-se que esses alunos 

mal leram o enunciado do problema proposto e já foram direto na pergunta.  

A1G3: O A, produção mundial do milho, quantos vale cada tonelada, há 100 milhões 

de tonelada vale cada milho. 300 mil, 500 mil, 600 mil, 650 mil, 900 mil. 

A2G3: Não é milhão? 

A1G3: Isso, 900 milhões. 

A1G3: Qual é a B? Qual é a produção de milho no Brasil? 

A2G3: No Brasil. 

A3G3: No Brasil é 100 milhões. 

A1G3: Produção de milho no mundo, Estados Unidos, coloca EUA. 

Os alunos criaram uma autonomia, e o aplicativo de realidade aumentada foi bem aceito 

pelos educandos. Como esses indivíduos não se separam de seu smartphone, essa ferramenta 

ajudou na mediação das aulas. 

No terceiro momento da pesquisa (12/11/2019), compareceram 27 alunos, também foi 

pedido para eles se organizarem em grupo, acrescentamos dois alunos em cada grupo ficando 

assim, três grupos com quatro alunos e cinco grupo com três alunos.   

Sendo assim, foi proposta aos alunos a elaboração de gráficos de setor, com as 

informações de uma pesquisa realizada pela professora de Geografia com três turmas do sétimo 

ano. Nessa pesquisa, os alunos autodeclararam cor/raça, como pode ser observado na Figura 6. 
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Figura 6: Tabela de autodeclararão dos alunos sobre sua raça/cor. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula 

A1G1: Cores autodeclaradas dos alunos. 

A2G1: Construa um gráfico de setores ...; é para fazer isso? 

A3G1: É. 

A1G1: Isso é um gráfico de setores? 

A2G1: Deve ser.... 

 

A1G1: Não, Eu acho que isso aqui é um gráfico de setor. Será que é um 

gráfico de setor? Espera, gráficos de setores deve ser esse aqui, não quero 

saber se isso aqui é um gráfico de setores, acho que é um gráfico de setores, 

não gráfico de setores é isso aqui, ó um gráfico de setores é esse aqui, não... 

 

A2G1: Pera! Melhor voltar o vídeo. 

A1G1: Não tem vídeos, lá não mostra. 

A2G1: La fala. 

A1G1: Mas não fala como é que é um gráfico de setores. 

A3G3: Mostra sim. 

A1G1: Mostra, Mostra! 

A2G3: Mostra. 

A1G1: Duvido. 

Então, os alunos voltaram e assistiram o vídeo sobre as tabelas e os tipos de gráficos. 

A1G1: Ah! O gráfico de pizza. 

A3G3: Eu ia falar assim o A1 ia pagar um milhão se mostrasse o que é um gráfico de 

setor 

A2G3: Não falei que mostra. 

A1G1: Ó aqui é o negócio nós temos que fazer um gráfico de pizza. 
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A2G3: É para fazer o gráfico só da nossa turma. 

Houve muita discussão sobre a elaboração do gráfico de setores, o que permitiu discutir 

sobre como se elabora esse tipo de gráfico. Foi perguntado como as informações do gráfico de 

setor são representadas. A maioria dos alunos disse que nunca tinha observado, mas houve uma 

aluna que disse não ter certeza, mas sempre que via um gráfico de setor, ele estava representado 

em porcentagem. Como todos concordaram, foi questionado se seria possível transformar as 

informações da tabela em porcentagem.  Todos disseram que “sim”.  

Então, com o auxílio do professor, criou-se um gráfico de setor sobre a raça/cor 

autodeclarada da turma. Os valores foram transformados em porcentagem, em seguida essa 

porcentagem foi transformada em graus. 

A2G4: Professor a porcentagem ficou assim, branca 50%, pardo 36 % e Negro 14 %. 

Professor: Isso mesmo, mas os valores deram exato. 

A2G4: Usamos a regra de aproximação como o senhor sugeriu. 

Professor: Isso mesmo, e agora é só construir o gráfico né. 

A2G4: Para elaborar o gráfico de setor precisamos verificar quantos ângulos 

representa as porcentagens achada. 

Professor: Perfeito. 

Alunos do G4: 50% é metade de 100%, então a metade de 360º é 180º. 

Professor: Então, como posso fazer para achar os ângulos que representa os 36% e os 

14%. 

A3G2: Professor achamos aqui os ângulos são: 36% é igual a 130º e 14 % é o que falta 

para 360º, achamos 50º, usamos a regra de três para achar os valores dos ângulos.  

Professor: Certo, todos concordam. 

Todos: Sim. 

Por meio dessa discussão foi possível construir o gráfico de setor representando a 

cor/raça da turma, no entanto percebeu-se que houve dificuldade em fazer a construção do 

gráfico. Muitos deles não conseguiam manipular o transferidor (não sabiam como medir o 

ângulo), outros queriam fazer o desenho sem nenhum tipo de instrumento de medida, como 

pode ser observado na Figura 7. 
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Figura 7: Gráfico de setor elaborado pelos alunos. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 

 

Diante desse fato, foi perguntado se eles já tinham manipulado esses instrumentos de 

medida, como transferidor, compasso, régua e se tinham construído ângulo em algum momento. 

Eles disseram que sim, então foi pedido para capricharem mais na construção dos gráficos 

porque esse conteúdo é muito importante e vai fazer parte da vivência deles. Então, como 

praticamente todos conseguiram elaborar o gráfico, pediu-se que conferissem o resultado. 

A3G4: Professor o gráfico é o mesmo, contudo ele está meio invertido, invertido do 

lado, mas é mesma coisa.  

Para eles, o gráfico desenhado foi o mesmo que estava sendo representado nas auras, 

mas com os ângulos em outra posição, mas a representação gráfica significava o mesmo. Eles 

conseguiram observar quando conferiram o gráfico desenhado e o que foi inserido na parte 

virtual, quando colocam a câmera do celular com o aplicativo HP Reval (figura 8). 
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Figura 8: Gráfico elaborado pelo professor para os alunos conferirem com o que fora 

construído por eles. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 

 

Sendo assim, foi pedido para elaborar um gráfico de setor sobre as três turmas que 

participaram da pesquisa. 

A3G4: A gente precisa fazer um gráfico de setor de todas as turmas.  

A3G3: Professor eu já vi já eu sei o que aguarda nós, eu sei muito bem e eu estou triste, 

kkkkk. 

No início da construção do gráfico das três turmas, o G5 começou a dividir o total, que 

representa 84, por 40, então, foi preciso intervir e falar que a porcentagem não é o total pela 

parte dos que se autodeclaram brancos. Nesse caso, observou-se que ainda tinham dúvida com 

relação a determinar porcentagem. 

Professor: porque você não pega as pessoas que se autodeclararam branca pelo total 

de pessoas. 

A3G2: Ah, sim, faço 40 dividido por 84 e multiplico por 100. 

Professor: Bom garoto, continue. 

A1G2: Olha, a cor branca ficou com 48 %, a parda 38 %, alunos negros 7 % e as 

pessoas amarela 7 %. 

Professor: Vocês estão de parabéns! Agora o que precisamos fazer para achar o ângulo 

correspondente a cada porcentagem? 

A1G2: Fazer a regra de três, aí conseguimos acha esses ângulos. 
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Os alunos conseguiram chegar aos ângulos que correspondiam a cada porcentagem 

(48% equivale ao ângulo de 173º; 38% é representado por 137º e 7% consiste no ângulo de 

25º). Com isso, os alunos conseguiram elaborar o gráfico de setor sugerido, como mostra a 

Figura 9.  

 

Figura 9: Gráfico elaborado pelo professor para os alunos conferirem com o elaborado por 

eles. 

 
Fonte: Relato da sala de aula 

 

Para finalizar esta parte do estudo sobre tabelas e gráficos, foi proposta uma atividade 

para analisar um gráfico de setor, como pode ser observado na Figura 10. 

 

Figura 10: Atividade proposta. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 
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Com relação a resoluções das atividades, os alunos procuravam se empenhar para chegar 

à solução da melhor maneira possível. No que se refere à utilização do celular como instrumento 

pedagógico, observou-se que eles estavam empolgados. Uma aluna relatou que estava tremendo 

de ansiedade, pois era a primeira vez que estava utilizando o celular para estudar. De fato, não 

era para fazer pesquisa, mas para verificar as aulas, e ela não acreditava ser capaz de colocar o 

celular em uma imagem e nela aparecerem vídeos e atividades.  

Mesmo tendo planejado fazer uma abordagem das tendências centrais, não foi possível 

trabalhar esse tema com os alunos. Dois fatores concorreram para isso: o vídeo que auxiliaria a 

aula não ficou pronto no tempo previsto e os alunos entraram em período de provas, tornando 

inviável a aplicação naquele momento. 

Os estudantes constituíram um grupo e o utilizam como forma de estudo. No qual é 

possível compartilhar alguns questionamentos e dúvidas referentes aos temas estudados, não só 

os conteúdos da disciplina de matemática, mas também de outras disciplinas.  

Procurou-se aproveitar esse recurso da melhor forma possível, procurando incentivar os 

alunos ao estudo. Uma aluna, que não tinha celular, ficou com dúvida no primeiro dia de aula, 

então a mãe dessa jovem enviou uma mensagem pedindo para enviar fotos das auras para sua 

filha estudar em casa (Figura 11). Depois disso, ela começou a levar o celular da mãe para a 

escola para melhor participar das aulas. 

 

Figura 11: Mãe de aluno (a) pedindo foto das auras para realizar o trabalho em casa. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 
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Para finalizar, foram elaboradas duas questões a fim de verificar a opinião dos alunos 

sobre a inserção do smartphone e do aplicativo de realidade aumenta, como proposta didática, 

e se isso pode contribuir para o trabalho colaborativo e auxiliar os alunos no processo de ensino 

e aprendizagem. 

As perguntas foram enviadas no grupo de WhatsApp para que os alunos respondessem 

por mensagem no número privado do professor, mas, caso quisessem responder no grupo, não 

haveria problema. A primeira pergunta consistia em saber se o aplicativo de Realidade 

Aumentada com a utilização do smartphone deixou as aulas mais descontraídas, possibilitando 

o trabalho em equipe, também que justificassem suas respostas, a segunda procurou verificar 

se a forma como foi mediada a aula possibilitou uma maior interação e interesse pelo conteúdo 

estudado. 

Figura 12: Resposta dos alunos. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 

 

Esse aluno (Figura 12) relata que as aulas foram bem interessantes, que o tempo passou 

muito rápido, portanto, para esse sujeito, a maneira como foram mediadas as aulas possibilitou 

o trabalho em equipe e despertou o interesse e a curiosidade em ver como os desenhos ficariam 

quando colocavam a câmera do celular nas auras. 
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Figura 13: Resposta dos alunos 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 

 

O relato do aluno (Figura 13) expressa que sua equipe gostou de como foi utilizado o 

smartphone com o aplicativo de realidade aumentada e que os integrantes do grupo se sentiram 

motivados a assistir aos vídeos e resolver os exercícios propostos. 

De acordo com esse estudante (Figura 14), os alunos ficaram animados, pois saíram da 

rotina, visto que as aulas foram bem diferentes, e todos os envolvidos conseguiu participar. 

 

Figura 14: Resposta dos alunos. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 

 

Com relação à segunda pergunta, esse mesmo aluno (Figura 14) relata que gostou de 

como foi mediada a aula e que teve um maior interesse pelo conteúdo, proporcionando uma 

maior interação com seus companheiros de sala. 
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Figura 15: Resposta dos alunos. 

 
Fonte: Pesquisa em sala de aula. 

 

De acordo com alguns alunos (Figura 15), as aulas possibilitaram sair da rotina, pois o 

conteúdo foi abordado de outra maneira, o que acabou dando mais ânimo para o estudo. Outro 

estudante disse que assistir aos vídeos deixou as aulas mais dinâmicas. Um aluno que não usa 

o celular rotineiramente achou interessante, já que as aulas proporcionaram um momento com 

a tecnologia. Assim, crê-se que os recursos tecnológicos deixaram as aulas mais interessantes, 

além de proporcionar o trabalho em equipe.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De fato, estamos rodeados de artefatos tecnológicos em constante evolução. Novos 

aplicativos estão sendo criados para a facilidade e a praticidade de toda a sociedade. Contudo, 

quando se refere à inserção dessa tecnologia no âmbito educacional, precisa-se de muito mais 

dedicação por parte dos responsáveis pelo ensino. Como já foi aqui salientado por alguns 

pesquisadores, são necessárias políticas públicas, os professores e colaboradores precisam sair 

da zona de conforto e entrar na zona de risco.  

Considerando a tecnologia presente nos dias atuais, alguns países se reuniram com a 

intenção de acabar com o analfabetismo e diminuir as situações de desigualdade que existem 

no mundo. Sendo assim, em Dakar (2000), praticamente todos os países envolvidos planejaram 

e se comprometeram que em 15 anos criariam estratégias para dar oportunidade de 

aprendizagem para todos, mas, como essa meta não foi alcançada em 2010, prorrogaram até 

2030. 

Para que essa meta consiga ser cumprida, é preciso utilizar os recursos tecnológicos, de 

modo que os indivíduos possam desfrutar de tais tecnologias, já que elas estão mais acessíveis 

para todos os segmentos da sociedade. No entanto, ainda existe uma parcela da população que 

não tem acesso a nenhuma dessas tecnologias digitais, desde as mais antigas, como as 

analógicas (TV, rádios, entre outras), até as digitais, como computador, laptop, tablet, celulares. 

Consequentemente, os que não têm acesso a tais tecnologias podem ser considerados como 

excluídos digitais, ou até mesmo analfabetos digitais. 

Sendo assim, foi verificado se os estudantes das duas escolas pesquisadas tinham acesso 

a tais recursos. Se sim, de que modo utilizam tais ferramentas? Como eles agem com a grande 

quantidade de informações que recebem? Quais são os aplicativos que mais usam? Se as escolas 

empregam essas tecnologias que alavancam a sociedade, de que forma pedagógica as utilizam? 

De que modo essa tecnologia é colocada na prática desses estudantes para que possa contribuir 

para o ensino e a aprendizagem?  

Com relação a esse tema, a maioria dos indivíduos pesquisados relatou que usa os 

recursos tecnológicos no seu dia a dia, sendo o smartphone o mais utilizado. Para eles o telefone 

celular é o dispositivo por meio do qual acessam a Internet com mais frequência, a maioria por 

mais de quatro horas diárias. Diante desses relatos, foi considerado possível inserir a tecnologia 

móvel no ambiente de sala de aula. Para tal finalidade, foi empregado o smartphone e um 

aplicativo de realidade (HP Reveal). 
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Com relação ao livro interativo aumentado, pode-se dizer que ele contribuiu para deixar 

as aulas mais dinâmicas no que envolve os conceitos de estatística, visto que os educandos se 

empenharam e conseguiram compartilhar informações e interagir, o permitiu um trabalho 

colaborativo. Os vídeos e as atividades possibilitaram a troca de opiniões em vários momentos 

levando os alunos a construírem hipóteses por meio da complementação de objetos virtuais 

sobrepostos ao mundo real. 

Dessa forma, considera-se que, quando o professor utiliza o celular para mediar as aulas, 

pode deixá-las mais dinâmicas e mais prazerosas, melhorando a interação entre os alunos; aluno 

e professor; aluno e tecnologia; aluno, professor, tecnologia e conteúdo. Verificou-se, também, 

que os sujeitos envolvidos conseguem tomar decisões para sanar suas dúvidas e resolver os 

problemas propostos. 

Com relação ao nível de aceitação dos educandos, acredita-se que foi positivo, uma vez 

que eles avaliaram positivamente a utilização da tecnologia. Para grande parte dos estudantes, 

as aulas mediadas pelos recursos tecnológicos móveis possibilitaram sair da rotina e despertar 

a curiosidade, o que lhes deu novo ânimo e interesse pelo conteúdo estudado, além de facilitar 

a interação. 

Contudo, alguns desafios não foram enfrentados por esta pesquisa e podem ser 

explorados em estudos futuros, ou seja, investigar a compreensão dos conteúdos de Estatística; 

analisar se há melhoria da concentração e da capacidade de memorização dos alunos, assim 

como se o livro interativo possibilita melhorar os níveis de envolvimento nas atividades de 

aprendizagem com menos esforço cognitivo.  
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APÊNDICES 

Apêndice A 

 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO ALUNO. 

 Género:    Ο Masculino   Ο Feminino  

 Idade (anos):  

Ο – de Anos     Ο 13 Anos     Ο 14 Anos     Ο 15 Anos     Ο 16 Anos     Ο + de 16 Anos  

Tem algum recurso tecnológico em casa. 

Ο Sim                Ο Não  

Se sim, quais destes recursos você possui? 

Ο Celular                Ο Computador           Ο Tablet             Ο Impressora            

Ο Vídeo Game       Ο Televisão                 Ο Outros  ________________. 

Qual deles você utiliza mais? 

Ο Celular                Ο Computador           Ο Tablet             Ο Impressora            

Ο Vídeo Game       Ο Televisão                Ο Outros ________________. 

Dentre o que você mais utiliza quais deles possui internet.  

Ο Celular                Ο Computador           Ο Tablet             Ο Impressora            

Ο Vídeo Game       Ο Televisão                Ο Outros  ________________. 

Em média, quantas horas por dia você conecta. 

  Menos de uma hora  De 1 a 2 horas  De 2 a 4 horas  Mais que quatro horas  

Internet  Ο Ο Ο Ο 

Assinala com (X) na tabela que se segue a frequência com que você utiliza cada uma das 

atividades descritas em casa para realizar tarefas. 

 Nunca  Raramente   Uma vez por 

semana  

Todos os dias 

Fazer trabalho para escola     

 Acessa redes sociais (WhatsApp, 

Facebook, ...) 

    

Jogar     

Escrever texto (Word, bloco de 

notas ...) 

    

Elaborar planilhas organizar 

informações (Excel, ...) 

    

Navegar na internet     

Desenhar ou compor imagens     

Outros _____________________     
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Em quais disciplinas você utiliza os recursos tecnológicos para realizar os deveres 

escolar, fora da escola?   

Ο Português      Ο Inglês      Ο História      Ο Matemática      Ο Ciências      Ο Biologia       

Ο Geografia    Ο Ed. Física     Ο Química      Ο Ens. Religioso       Ο Física    

Ο Filosofia e Sociologia  

Os professores usam algum recurso tecnológico para encaminhamento das aulas? 

Ο Sim              Ο Não 

Quais recursos são utilizados  

 Nunca  Raramente   Uma vez por 

semana  

Todos os dias 

Computador      

Projetor       

Televisão      

Tablet     

Celular     

Lousa digital      

Outros _____________________     

 

Qual o nível de satisfação quando o professor anuncia que irá utilizar essas tecnologias 

no ambiente da sala de aula? 

Ο Muito satisfeito              Ο Satisfeito             Ο  Pouco Satisfeito      Ο Nada satisfeito  

 

  



100 
 

Apêndice B 

TERMO DE CONSENTIMENTO/ASSENTIMENTO11 LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE/TALE) 

Título da pesquisa:  A utilização do smartphone com intermédio de um aplicativo de 

realidade aumentada para a aprendizagem de estatística. 

Pesquisador (es/as) responsável pela pesquisa: Mestrando Mateus Augusto Ferreira Garcia 

Domingues e Orientador Prof. Dr. Antônio Sturion  

Local de realização da pesquisa: Departamento de Matemática, Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR). 

Endereço, telefone do local: Avenida dos Pioneiros, 3131, Londrina/PR. Telefone: (43) (43) 

3315-6100 

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE (E SEU RESPONSÁVEL, QUANDO FOR O 

CASO) 

1. Apresentação da pesquisa 

O projeto em tela é referente a uma dissertação de mestrado, desenvolvido sob supervisão do 

Prof. Dr. Leonardo Sturion, junto ao Programa de Mestrado em Ensino de Matemática 

(PPGMAT).  

2. Objetivos da pesquisa.  

Assumindo como problemática a questão pretendesse analisar a contribuição do smartphone 

com intermédio de um aplicativo de realidade aumentada para a aprendizagem de estatítca, 

objetivamos compreender se a tecnologia possibilita aulas colaborativa. 

3. Participação na pesquisa. 

Os participantes da pesquisa serão estudantes do Colégio Estadual Nilo Peçanha, que cursam o 

7º ano do ensino fundamental anos finais no 3º trimestre de 2019. 

4. Confidencialidade. 

Os nomes dos participantes serão omitidos com vista às garantias de sigilo e privacidade. 

5. Riscos e Benefícios. 

5a) Riscos: Não se aplica. 

5b) Benefícios: Esse projeto trará contribuições tanto para os envolvidos, sejam eles o 

pesquisador (em termos do seu desenvolvimento profissional) quanto os alunos (em termos 

da aprendizagem matemática associado ao trabalho com a inserção da tecnologia na sala de 

aula).  

6. Critérios de inclusão e exclusão. 

6a) Inclusão: Serão incluídos alunos das turmas dos professores envolvidos no projeto na 

qual houver compatibilidade de horários para acompanhamento da implementação do 

projeto. 

6b) Exclusão: Serão excluídos alunos que não estiverem presentes nas aulas com coleta de 

dados, ou quando algum desses optar por deixar o estudo (ver item 7). 

                                                           
11O assentimento significa que você, enquanto menor de 18 anos, concorda em fazer parte de um grupo, da sua 

faixa de idade, para participar de uma pesquisa. 
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7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 

O participante tem os direitos de deixar o estudo a qualquer momento e de receber 

esclarecimentos em qualquer etapa da pesquisa, bem como a liberdade de recusar ou retirar 

o seu consentimento a qualquer momento sem penalização. Você pode assinalar o campo a 

seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso seja de seu interesse: 

 

(  ) quero receber os resultados da pesquisa (email para envio: ________________________)  

(  ) não quero receber os resultados da pesquisa 

8. Ressarcimento e indenização. 

A pesquisa não tem custo para os participantes e, portanto, não inclui ressarcimento ou 

indenização. 

 

B) CONSENTIMENTO 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido respostas 

claras às minhas questões a propósito da minha participação (ou de meu filho menor de 18 anos) 

direta (ou indireta) na pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a 

natureza, os benefícios, o não ressarcimento ou indenização relacionados a este estudo. 

Após reflexão eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste estudo (ou permitir que meu 

filho menor de 18 anos participe), permitindo que os pesquisadores relacionados neste 

documento obtenham fotografia, filmagem ou gravação de voz de minha pessoa para fins de 

pesquisa científica/ educacional. As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade 

do grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda.  

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser 

publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, 

não devo ser identificado por nome ou qualquer outra forma. Estou consciente que posso deixar 

o projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Após reflexão e um tempo razoável, eu 

decidi, livre e voluntariamente, participar deste estudo. 

Nome do participante: _______________________________________________________ 

Assinatura do participante: ________________________________   Data: ___/___/______ 

Dados do responsável (ou do próprio participante, se maior de 18 anos) 

Nome Completo: __________________________________________________________ 

RG:______________Data de Nascimento:___/___/_____Telefone: __________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

CEP: ________________ Cidade:____________________ Estado: __________________ 

Assinatura: ________________________________________   Data: ___/___/______ 
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Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e 

ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

Nome completo:  Mateus Augusto Ferreira Garcia Domingues 

Assinatura do pesquisador: ____________________________   Data: 07/011/2019 

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar 

com Mateus Augusto \Ferreira Garcia Domingues, via e-mail: 

augustogarciadomingues@hotmail.com ou telefone: (43) 99175-3383. 

 

  

mailto:augusto
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Apêndice C  

Produto Educacional 
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