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“With time, the child draws in
This whipping boy done wrong
Deprived of all his thoughts
The young man struggles on and on, he’s known
A vow unto his own
That never from this day
His will they’ll take away”
(The Unforgiven - Metallica)

RESUMO
GEREMIAS, Webyster. O USO DE APLICATIVO DE CELULAR COMO
ESTRATÉGIA DE APROXIMAÇÃO COM O ALUNO. Ano. 2018 f. Trabalho de
Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu em Tecnologias para Educação
Profissional) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2018.
Como aproximar aluno, professor e conteúdos trabalhados em uma época em que
estes andam cada vez mais distantes? A ideia de introduzir um app de celular para
auxílio nas aulas se justifica na necessidade dessa aproximação, incluída também a
necessidade de estar trabalhando novas tecnologias e metodologias. Assim, um app
onde se passe materiais de aula, vídeos para aprofundar estudos, avisos, agenda
entre outra coisas mostrou-se bastante interessante, pois estaria “na mão” dos
alunos em seus smartphones. O objetivo, portanto, é desenvolver este aplicativo de
celular e implantar ele na disciplina de Análise Qualitativa, curso técnico em Análises
Químicas, do CEDUP Renato Ramos da Silva. A pesquisa que aqui se apresenta
tem caráter de pesquisa-ação e qualitativa, dentro dos conceitos apresentados por
Minayo (1995). Uma pesquisa foi realizada para determinar se os objetivos
propostos foram alcançados, sendo seus resultados também apresentados aqui.
Palavras-chave: Aproximação com alunos. Aplicativo de Celular. Tecnologia

ABSTRACT
GEREMIAS, Webyster. O USO DE APLICATIVO DE CELULAR COMO
ESTRATÉGIA DE APROXIMAÇÃO COM O ALUNO. Ano. 2018 f. Trabalho de
Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu em Tecnologias para Educação
Profissional) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2018.
How to approach student, teacher and content worked in an era in which these walk
more and more distant? The idea of introducing a mobile app to aid in classrooms is
justified in the need for such an approach, also including the need to be working on
new technologies and methodologies. So, an app where you can pass lesson
materials, videos to deepen studies, warnings, agenda among other things was very
interesting, because it would be "in the hands" of students in their smartphones. The
goal, therefore, is to develop this mobile application and implement it in the
Qualitative Analysis discipline, technical course in Chemical Analysis, from CEDUP
Renato Ramos da Silva. The research presented here has the character of action
research and qualitative, within the concepts presented by Minayo (1995). A
research was carried out to determine if the proposed objectives were reached, and
their results are also presented here.
Key-words: Approach to student. Mobile App. Technologies.
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1 INTRODUÇÃO

Existem duas coisas extremamente disseminadas na sociedade atual. O
acesso à rede mundial de computadores e uso do telefone celular fazem cada
vez mais parte da vida das pessoas, de quaisquer faixas etárias e na grande
maioria das classes sociais. Quando se pensa na união das duas coisas então
temos o grande fenômeno do momento: os smartphones. Não há dúvidas de
que seu uso indiscriminado pode causar problemas, mas no atual estágio de
universalização desse uso, a opção que sobra é utilizar de maneira que possa
ajudar nas tarefas do cotidiano.
Quando se fala em escola e em ensino então a situação torna-se mais
grave. A Lei 14363/2008 em seu artigo 1º diz que “Fica proibido o uso do
celular em sala de aula das escolas públicas e privadas no Estado de Santa
Catarina.” (SANTA CATARINA, 2008)
O professor, neste caso acaba ficando em situação difícil pois, essa
regra além de praticamente desconhecida é totalmente ignorada pelos alunos e
até pelas próprias escolas. Porém, observando que há a possibilidade de se
utilizar dessa já citada disseminação dos smartphones como ferramenta
estratégica para o acesso aos alunos descobre-se que há como fazer isso.
Daí vem a pergunta: como utilizar os smartphones de maneira que esse
sirva como uma ferramenta de aproximação entre professor, conteúdo e aluno?
Assim, apresenta-se o objetivo de construir uma aplicativo de celular
para que a comunicação professor-aluno seja facilitada, de modo que através
dele seja possível enviar material de estudo, avaliações, notícias, recados aos
pais, entre outros. Especificamente, após a construção do App virá a sua
aplicação, avaliação por parte dos estudantes e acertos que forem necessários
para que seu uso seja útil.
A aplicação será realizada na turma de 2º módulo do Curso Técnico em
Análises Químicas do Centro de Educação Profissional Renato Ramos da
Silva, na disciplina de Análise Qualitativa.
No que se refere a metodologia, trata-se de uma pesquisa-ação e,
baseando-se no conceito de Minayo (1995), classifica-se a pesquisa aqui
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apresentada como qualitativa, pois espera-se avaliar o impacto da aplicação do
aplicativo no processo de aprendizagem e inserir aí as ideias apresentadas.
Portanto, a execução da pesquisa se justifica pela necessidade de
atingir os estudantes para uma melhor condução das atividades docentes,
inclusive as de natureza administrativas, de gestão e controle.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Aplicativos de celular

Chama-se de aplicativo de celular o software desenvolvido para ser
instalado e utilizado em dispositivos móveis como tablets, PDA’s e
smartphones. Tem as mais diversas aplicações, desde entretenimento,
relacionamentos sociais, estudos e também voltados ao trabalho.
Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE apresentada no portal da Revista Exame, 94,6% dos brasileiros utiliza o
celular para acesso à internet. Também coloca em evidência outra pesquisa
realizada pela empresa norte-americana App Annie, que colocou o Brasil no
topo da utilização de aplicativos para celular, com mais de 40 aplicativos
utilizados em média por mês e em média 10 por dia.
De acordo com Muller (2018) a Google Play Store, responsável pela
gestão dos aplicativos de celular que utilizam a plataforma Android registrou
somente no último trimestre de 2017 a quantidade de 19 bilhões de downloads
de aplicativos no mundo todo contra aproximadamente 8 bilhões de downloads
da iOS Play Store da Apple. Já financeiramente, mesmo com números
inferiores em downloads, a iOS movimentou aproximadamente US$ 11,5
bilhões contra US$ 5,6 bilhões da Google Play Store.
“Vale destacar ainda que os títulos mais baixados em ambas as
lojas ainda são os games, que inclusive geram muita receita
por compras internas. Apps de controle financeiro, bancários e
de investimentos foram a segunda categoria com mais
interesse, impulsionada pela crescente digitalização dos
bancos ao redor do mundo e do boom das criptomoedas.”
(Muller, 2018)

Já o Brasil, nestes dados, ocupa a 4ª colocação em downloads no
Google Play Store e a 5ª no iOS de acordo com dados apresentados pelo
Jornal O Estado de São Paulo (2018).
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2.2 Ferramenta de construção de aplicativos

Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para que se
construa um aplicativo de celular disponíveis, cada qual com as suas
definições, aplicabilidades e características de uso. Para a construção deste
projeto a ferramenta escolhida foi a Fábrica de Aplicativos™ pois apresenta
algumas funcionalidades interessantes como modelos prontos para uso em
escolas, além da gratuidade de acesso, construção e atualizações.

Figura 1 – Página inicial do site Fábrica de Aplicativos (https://fabricadeaplicativos.com.br)
Fonte: O autor (2018)

O aplicativo criado nesta ferramenta permite a inserção de abas
internas, onde é possível inserir uma grande quantidade de materiais, sejam
eles materiais didáticos, links para arquivos do Google Drive, links para vídeos
do YouTube, link para contato por e-mail, mural de notícias, etc. Como cita a
própria tela inicial do site (Figura 1), não é necessário nenhum conhecimento
de programação, apenas conhecimentos em informática básica, vontade e
criatividade.
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A criação inicia pela escolha do design do aplicativo, conforme figura 2.
Nesse momento é possível escolher a cor, as imagens que serão usadas nos
ícones, o layout do menu e configurar um mecanismo de busca para ser usado
dentro do app. Na mesma figura também observa-se que a página de edição
apresenta a imagem de um celular, representando como o app ficará ao ser
aberto sendo bastante fidedigno ao real.

Figura 2 – Configuração do design do app
Fonte: O autor (2018)

O segundo passo é a introdução do conteúdo propriamente dito. Na
figura 3 é possível ver que à direita existe um menu, onde são adicionados
todos os conteúdos que se deseja e, também é neste local que se realiza as
atualizações e inclusão de novos materiais após a conclusão da edição. Cada
conteúdo fica dividido em um ícone na tela do celular e nesse menu lateral eles
aparecem, podendo ser editados, excluídos e/ou inseridos novos, de maneira
que há grande autonomia no processo de criação.
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Figura 3 – Menu para inclusão de conteúdo
Fonte: O autor (2018)

Por fim, no terceiro item, são realizadas as configurações e os ajustes
para download.

A figura 4 mostra estes menus. Aqui são preenchidas a

descrição do app, o atalho para ele, os ícones de inicialização e, também, se
for necessário, configurar as opções de login para acesso ao app, ferramenta
não utilizada nesse caso.

Figura 4 – Menu configurações do app
Fonte: O autor (2018)
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2.3 A aproximação com o aluno: um desafio para o Professor

Praticamente faz parte do senso comum que as coisas mudaram nas
escolas, principalmente no quesito de comportamento dos alunos. Entenda-se
comportamento aqui como algo diferente de disciplina, que não abordaremos
nesta pesquisa e, o comportamento no sentido de vivência, de experiência de
busca de outras formas de aprendizado. Cortella in Calixto (2018) provoca:
“Muitos professores falam: ‘os alunos não são mais os mesmos’. Então me
pergunto: porque seguem dando aula do mesmo jeito?” E segue afirmando: “o
professor precisa ficar atento ao que é arcaico – do passado e que lá deve ficar
– e o que é tradicional e deve ser levado pra sempre.”
Sobre o uso da tecnologia também é enfático ao afirmar que é preciso
entender o papel que ela deve ter:
“Tecnologia é ferramenta. O principal é entender o que emociona
nossos alunos e trabalhar a partir disso, usando a tecnologia como
ponte, por exemplo, o uso da internet que nos proporciona informação,
mas informação é apenas o caminho para alcançar o conhecimento. E
é tarefa do professor conduzir isso” Cortella in Calixto (2018).

Considera-se aqui portanto, que a tecnologia faz parte do cotidiano
desses alunos que “mudaram” e que para atingi-los de alguma maneira, é
necessário usa-la como aliada no processo.
Além disso, outra importante observação a constar é sobre a postura do
professor em sala de aula. Essa sala de aula apresenta muitas variáveis,
muitas vezes cheia, apresenta diferentes tipos de pessoas ali incluídas:
aqueles que perambulam, as conversas paralelas, os que faltam ou não ficam
em sala, os que estão no celular (mesmo contra a regra) e aqueles que
prestam atenção no professor, entre outros. Todos estes tem de ser atingidos
pelo professor. Mariano (2016), esboça “dicas” para esse processo:

“Liderança: como exemplo a ser seguido, adotar a postura de liderança
em relação aos alunos auxilia com que os alunos sigam-no;
Conhecer os alunos: conhecimento gera busca e motivação, pois podese assim buscar as coisas que os interessam;
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Criar expectativas durante as aulas: quando ficamos sedentos ou com
fome, tudo o que fazemos é ir em busca de algo para saciar essas
necessidades. E é isso que deve-se despertar nos alunos, fome e sede
pelo que temos a ensinar;
Estimular a participação, mas com cuidado nas correções: é importante
a participação do aluno na aula. Mas deve-se ter cuidado com a atitude
diante dos acertos ou erros que o aluno cometer em público ao
participar. Elogiar quando necessário, em acertos parciais, enfatizar a
parte correta e puxar para que o restante seja devidamente corrigido e,
em caso de erros, elogiar o esforço e reforçar para que se busque o
acerto;
Reconhecer cada avanço: faz que a motivação se mantenha. Sempre
mostre ao aluno que ele já deu alguns passos e agora precisa
continuar andando até conseguir correr em direção ao melhor
aprendizado.”

Acredita-se que, com esses passos e com o uso da tecnologia seja
possível dar grandes passos no sentido de aproximação com as necessidades,
interesses e objetivos dos alunos. Falar a mesma linguagem, se inteirar das
atualidades, sem claro esquecer as bases das teorias pedagógicas também
são atitudes que aproximam professor e aluno.

2.4 A gestão escolar apoiada pelo uso da tecnologia

Já algum tempo a informatização chegou aos setores de gestão escolar.
As secretarias das escolas utilizam sistemas para enturmação, lançamento e
controle de notas e frequência entre outras coisas. Com a inclusão pelo
Governo do Estado de Santa Catarina do sistema Professor Online no ano de
2016, houve um incremento de tecnologia na inclusão de dados de frequência,
notas e conteúdos trabalhados que podem ser monitorados em tempo real,
desde que lançados ao sistema pelo Professor.
Neste sentido, os pais tem acesso via este mesmo sistema, aos
conteúdos que seus filhos estão estudando, sua frequência, entre outras
informações que em tempos atrás só seria possível em reuniões ou se dirigindo
à escola.
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Outro aspecto que pode ser estudado é o da gestão financeira. Sobre
isso temos que:
“Um dos grandes desafios das escolas atuais é promover uma
gestão eficiente, que otimize os recursos financeiros e aprimore
os serviços, em nome de uma educação de qualidade. A
tecnologia educacional surge como possibilidade de aumentar
a velocidade das decisões, aperfeiçoar a qualidade das
informações e de mensurar de forma mais assertiva os
processos pedagógicos. Isso fará com que o gestor tenha
acesso a todos os dados necessários para gerir uma escola
com eficiência.” (Viegas, 2018.)

Além desses sistemas citados, há também alguns outros aplicativos de
celular que permitem a gestão de dados, como por exemplo, o Agenda
WPensar. Trata-se de um aplicativo de agenda digital para escolas. Conexão
entre escola, alunos e responsáveis através do app. Comunicados segmentados
com relatório de recebimentos e respostas, calendário e agendamento de
eventos com envio de convites. Disponível para download para iOS e Android.
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1 A pesquisa científica

Define-se pesquisa científica como:
“As pesquisas científicas têm um objetivo (...): o benefício do
homem. Esse objetivo filosófico da pesquisa norteia eticamente
o trabalho do pesquisador. Entretanto a pesquisa visa sempre
que alguém aprenda alguma coisa, ou seja, a pesquisa visa
gerar conhecimento sobre algo para que alguém possa
conhecer tal coisa. Não se faz pesquisa sobre o já
comprovado, exceto para refutar. A pesquisa científica visa à
produção de conhecimento novo, relevante teoricamente,
fidedigno e útil socialmente.” (Ferreira, 2010).

Segundo Gil (2007, p. 17), pesquisa é definida como:
“(...) procedimento racional e sistemático que tem como
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são
propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo
constituído de várias fases, desde a formulação do problema
até a apresentação e discussão dos resultados.”

A pesquisa aqui realizada traz referências de Miguel Arroyo no que se
refere ao pensamento de que “A educação se faz na interação entre
professores e professores, alunos e alunos, e professores e alunos.” Assim,
essa pesquisa se classifica como pesquisa-ação, gerando dados qualitativos
para a discussão.
A tabela abaixo descreve os tipos de pesquisa, conforme os autores a
classificam:
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Quadro 1 – Tipos de Pesquisa
Fonte: http://www.ergonomia.ufpr.br/Tipos%20de%20Pesquisa.pdf

A abordagem aqui aplicada se trata de uma pesquisa qualitativa, onde
tem como alvo a constante busca de explicações aos questionamentos e
porquês gerados na pesquisa. Tendo como objetivo a produção de informações
aprofundadas seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz
de produzir novas informações (DESLAURIERS, at al., 2008). Portanto
concentrasse no entendimento, clareza, percepção e interpretação da dinâmica
social e ao mesmo tempo preocupando-se com aspectos da realidade que não
podem ser quantificados.
Segundo Minayo (1995):
“A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares.
Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de
realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha
com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações dos processos e dos fenômenos que
não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.”

Contudo ao analisarmos um pouco mais afundo percebesse que
também se trata de uma pesquisa experimental, pois segue planejamentos. Gil
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(2007), conclui que a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto
de estudo, onde se seleciona variáveis que sejam capazes de influenciá-la,
definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável
produz no objeto.
Já segundo Fonseca (2002, p. 38):
“A pesquisa experimental seleciona grupos de assuntos
coincidentes, submete-os a tratamentos diferentes, verificando
as variáveis estranhas e checando se as diferenças
observadas nas respostas são estatisticamente significantes.
[...] Os efeitos observados são relacionados com as variações
nos estímulos, pois o propósito da pesquisa experimental é
apreender as relações de causa e efeito ao eliminar
explicações conflitantes das descobertas realizadas.”

Analisando as duas formas de pesquisas notassem que ambas não se
preocupam com quantificação de dados e sim buscas de respostas e
explicações de ideias conflitantes, onde aqui se corre o risco de que os
resultados obtidos acabem por encaminhar a pesquisa à uma outra
metodologia, ou à resultados diferentes do esperado, sendo os cuidados para
que tal situação não aconteça observados com atenção.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A aplicação desta pesquisa se deu pela adoção de um aplicativo de
celular para uso na disciplina de Análise Qualitativa, curso Técnico em Análises
Químicas, do CEDUP Renato Ramos da Silva, município de Lages – SC no
segundo semestre de 2018. A turma selecionada foi o 2º módulo “2”, noturno,
com 13 alunos matriculados, de faixa etária entre 17 e 36 anos. Todos os
alunos possuem smartphone e acesso à internet, pelo menos na escola, onde
há sinal wi-fi livre para eles.
Após a criação no site, o aplicativo é instalado nos smartphones através
de link, pois não fica disponível na Play Store, sendo utilizada a versão gratuita
do sistema. Após a instalação, é possível, com acesso à internet, acessá-lo,
abrindo sua página inicial (figura 5).

Figura 5 – Tela inicial app
Fonte: O autor (2018)

Em seguida, o menu principal apresenta todas as opções de acesso e
navegação disponíveis (figura 6).
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Figura 6 – Menu principal
Fonte: O autor (2018)

No menu principal tem-se acesso às abas onde encontra-se:
Prof. Webyster Geremias – apresenta a biografia resumida do
Professor, sua formação e experiência profissional;
A Análise Qualitativa – traz os conceitos básicos da disciplina, bem
como links que direcionam à textos que mostram como a disciplina é
trabalhada, sua evolução e a fundamentação teórica necessária (Figura 7);
Agenda – nela são inseridas as datas de atividades propostas de modo
que o aluno se organize antecipadamente (Figura 8);
Avisos – local para inserção de avisos da disciplina, do curso e até da
própria escola;
Arquivos – local para postagem de arquivos de auxílio como apostilas e
listas de exercícios, para visualização (Figura 9);
Vídeos – apresenta links de vídeos da área da Química que possam
auxiliar nos estudos (Figura 10);
Downloads – contém os arquivos da aba “arquivos” em versão para
download, cronograma do curso, modelos de relatório, logomarcas, etc (Figura
11);
Contato – mostra o link para contatar o Professor via e-mail (Figura 12).
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Figuras 7 e 8 – Abas “Análise Qualitativa” e “Agenda”
Fonte: O autor (2018)

Figuras 9 e 10 – Abas “Arquivos” e Vídeos”
Fonte: O autor (2018)
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Figuras 11 e 12 – Abas “Downloads” e “Contato”
Fonte: O autor (2018)

A partir da inclusão do app, as atividades passaram a ser enviadas por
este meio e por meio físico (através do setor de meios da escola)
gradativamente até que se extinguiu o meio físico. Inclusive avaliações feitas
através do Google Drive pela ferramenta Google formulários foram enviadas
para execução/resolução via app. Não houve qualquer tipo de negativa por
parte dos alunos que tenha chegado ao Professor e seu uso se deu de maneira
tranquila.
Observou-se que houve ganho de tempo no envio de materiais, pois
bastava enviar ao app e comunicar os alunos via aplicativo de mensagens
instantâneas e estes logo estavam como material disponível para seus
estudos. Também foi possível observar que o índice de alunos que deixavam
de ter o material no momento da aula caiu muito, chegando a algumas vezes
não haver nenhum aluno nessa situação. Em termos de rendimento escolar,
não foi realizada mensuração, mas por experiência e dedução acredita-se que
haja ganho, uma vez que a posse do material didático é uma das variáveis a
ser estudada quando se busca uma análise quantitativa da aprendizagem.
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De maneira a aferir a visão do aluno sobre a ferramenta utilizada, foi
enviada uma pesquisa utilizando o Google formulários, para que estes
respondessem 4 questões acerca da aplicação do app. Dos 13 alunos, 12
responderam as questões apresentadas.

O primeiro resultado mostrou que o objetivo foi alcançado, pois todos os
alunos responderam que utilizaram o app para seus estudos.

Alunos que utilizaram o App
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POUCO ÚTIL

Gráfico 1 – Alunos que utilizaram o App
Fonte: O autor (2018)

Em relação à segunda pergunta, 2 alunos acharam pouco útil e 2
acharam muito útil. Já 8 deles entenderam que o app é útil. Isso demonstra que
os dados inseridos nele são significativos para os alunos e os auxiliaram
durante seu curso.

Análise da utilidade do App
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Gráfico 2 – Análise da utilidade do App
Fonte: O autor (2018)
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A terceira pergunta era a de maior importância, pois ela completava o
impacto do app no processo de ensino-aprendizagem. Do ponto de vista do
ensino, é bastante claro que o fato de o material estar à mão facilita em muito o
processo, bem como os avisos, agenda e os vídeos relacionados ao conteúdo
disponíveis. Então, dos 12 que responderam, tivemos 1 que disse que o app
não tem impacto sobre a aprendizagem, 2 votaram que o impacto é pequeno,
ou pouco e, a maioria, 9 votantes, afirmou que a aplicação do app é uma forma
de promover a melhora no processo de aprendizagem.

Você considera que o app é uma
forma de melhora no processo de
aprendizagem?
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Gráfico 3 – Você considera que o app é uma forma de melhora no processo de
aprendizagem?
Fonte: O autor (2018)

A quarta e última pergunta solicitava que os alunos dessem uma nota
para o app, de modo que se possa tomar como base para possíveis melhoras
nele e, com as observações promover as mudanças.

Sua nota para o App
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Gráfico 4 – Nota para o App
Fonte: O autor (2018)
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Com os dados das notas foi possível determinar que a média das notas
para o app por parte dos alunos é de 6,83. Em relação as observações dos
alunos para melhorias, embora tenham sido poucas, devem ser consideradas
e, tem relação à inserção de mais conteúdos de Química, mesmo que não da
disciplina específica e melhoras na parte visual.
A análise dos dados dessa pequena pesquisa nos permite afirmar que
embora seja apenas uma pequena ferramenta ela foi bem construída e
aplicada, tendo aval pelos próprios alunos, que de modo geral, são muito mais
receptivos às tecnologias do que os próprios professores.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se busca quebrar certos paradigmas em relação a educação é
bastante comum que se tenham alguns problemas de aplicação devido às
barreiras que se criam, sejam financeiros, tecnológicos ou de outras frentes. Os
alunos tem se distanciado cada vez mais da escola. O professor é visto como
alguém superior, inatingível e o aluno não está disposto a gastar energia para
fazer contato com “este ser”. São pensadas assim, diversas estratégias de
aproximação entre o aluno e o professor, uma vez que, não existe educação
sem que haja a mediação de um professor, afim de passar a informação e
transformá-la em conhecimento, significativo e utilizável.
Nesta pesquisa, resolveu-se propor mais uma destas estratégias,
aliando o uso da tecnologia para facilitar o acesso. A tecnologia aí está e não
cabe mais tapar os olhos e fingir que ela não é importante e não pode ser
utilizada na educação. Assim, a adoção de um app de celular onde o professor
pudesse de manter em contato sempre que necessário, transmitir materiais,
realizar avaliações, entre outras atividades. A análise da aplicação se faz por
duas visões: da ótica do ensino e da ótica da aprendizagem.
Na ótica do ensino, os objetivos foram alcançados, uma vez que foi
perceptível a melhora no processo, seja pelo fato de que os alunos passaram a
estar com seus materiais sempre na mão, seja pelo fato da facilitação de
pesquisas e do próprio estudo fora da sala de aula. Já na ótica da
aprendizagem, ou seja, do aluno, uma pesquisa demonstrou que a aplicação
foi aprovada e o uso foi disseminado pela turma de maneira que atingiu a
todos.
Importante salientar que é necessário estar atento ao trabalho do aluno
enquanto se utiliza de um app de celular em sala de aula. O uso dessa
tecnologia apresenta uma linha muito tênue, uma vez que o aluno pode
desviar-se do objetivo e partir para outros usos que não estavam previstos no
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planejamento da aula. Bem como, o professor deve também cuidar para que
utilize seu celular somente para o estritamente profissional, caso contrário, todo
e qualquer esforço de aproximação e de modernização do processo de ensinoaprendizagem pode ir pelo ralo.
Um aplicação não realizada que pode ser citada como uma dica com
grande capacidade de sucesso é o uso do app para envio antecipado do
material da aula, seguido de algo que instigue o aluno a pesquisar sobre o
assunto. No momento da aula, monta-se um processo metodológico chamado
sala de aula invertida, onde quem apresenta os conteúdos são os alunos
através de suas pesquisas, cabendo ao professor, neste momento, pequenas
inserções apenas para correções e/ou complementações estritamente
necessárias. Em seguida o professor realiza o fechamento unindo as
informações. A avaliação da aula é realizada desde o início, com a percepção
acerca da pesquisa e comprometimento do aluno durante a atividade.
Uma pesquisa posterior poderia avaliar quantitativamente o processo
além de expandir para todas as disciplinas de um curso, aplicando também
itens relativos à gestão escolar e comunicação com pais e/ou responsáveis.
Tendo como referência um tempo maior de aplicação que permita a avaliação
de um antes e depois das notas para verificar se há alterações no rendimento
dos alunos, assim como também se os pais aprovam a adoção desse tipo de
tecnologia.
Por fim, tudo que seja realizado para melhorar os processos
educacionais é bem-vindo e, se bem executado ou planejado para que os
objetivos sejam apenas os claramente apresentados, sem segundas intenções
sou interesses escusos, fará algum bem aos alunos, professor e escola em
geral. Ser professor é uma arte que demanda extrema vontade de acertar,
determinação quando errar e uma busca incessante pela atualização de
conhecimentos. Atualizar-se nos dias atuais passa pela adoção de tecnologias,
pela mudança de atitudes, por “jogar fora” o que não nos serve mais e pela
apropriação e cuidado daquilo que nos servirá para sempre em nossos
materiais e métodos.

33
REFERÊNCIAS

CALIXTO, T. Aproximar a escola do aluno, o maior desafio do século 21.
Disponível em <https://www.contioutra.com/aproximar-a-escola-do-aluno-omaior-desafio-do-seculo-21/> Acesso em 14 dez. 2018.
DESCONHECIDO. Brasileiro gasta 200 minutos por dia em aplicativos, diz
estudo. Disponível em <https://exame.abril.com.br/tecnologia/brasileiro-gasta200-minutos-por-dia-em-aplicativos-diz-estudo/> Acesso em: 14 dez. 2018.
DESLAURIERS, Jean-Pierre et al. A pesquisa qualitativa: Enfoques
epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2008.
DINO. Avanço dos aplicativos no Brasil estimula startups e grandes
empresas. Disponível em <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/avancodos-aplicativos-no-brasil-estimula-startups-e-grandes-empresas/> Acesso em
10 dez. 2018.
FONSECA, João José Saraiva da; Metodologia da Pesquisa Científica.
Fortaleza. 2002.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas,
1994.
MARIANO, G. Como conquistar seus alunos e facilitar a aprendizagem.
Disponível em <http://www.administradores.com.br/artigos/academico/comoconquistar-seus-alunos-e-facilitar-a-aprendizagem/94866/> Acesso em 15 dez.
2018.
MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis:
Vozes, 1995.

34
MULLER, L. Play Store registra mais de 19 bilhões de downloads no 4º
trimestre de 2017 Disponível em
<https://www.tecmundo.com.br/software/126553-play-store-registra-19-bilhoesdownloads-4-trimestre-de-2017.htm> Acesso em 12 dez. 2018.
PACHECO, M; PINTO, L. R; PETROSKI, F. R. O USO DO CELULAR COMO
FERRAMENTA PEDAGÓGICA: UMA EXPERIÊNCIA VÁLIDA. In: EDUCERE,
12, 2017, Curitiba. O USO DO CELULAR COMO FERRAMENTA
PEDAGÓGICA: UMA EXPERIÊNCIA VÁLIDA. Curitiba: Anais, 2017. p. 1 - 14.
Disponível em:
<http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/24549_12672.pdf>. Acesso em:
20 nov. 2018.
SANTA CATARINA (Estado). Lei nº 14363, de 25 de janeiro de 2008. Dispõe
sobre a proibição do uso de telefone celular nas escolas estaduais do Estado
de Santa Catarina. Disponível em:
<http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2008/14363_2008_lei.html>. Acesso em 11
out.2018.
VIEGAS, A. Como a tecnologia pode ajudar na gestão da escola. Disponível
em <https://www.somospar.com.br/como-a-tecnologia-educacional-podeajudar-na-gestao-da-escola/> Acesso em 10 dez. 2018.

