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RESUMO
SANTOS, S. L. Construção e implementação de sequência didática para o uso
de aplicativos móveis no ensino superior tecnológico. Campos dos Goytacazes,
RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2019.
As tecnologias digitais aplicadas à educação podem potencializar a construção
do conhecimento, sobretudo quando utilizadas de modo planejado e reflexivo nas
instituições escolares. O uso dessas tecnologias trouxe uma nova linguagem para o
cotidiano dos alunos e docentes, proporcionando nova forma de adquirir informações.
Nesse contexto, a presente Tese teve como objetivo construir e implementar uma
Sequência Didática (SD), destinada ao uso de aplicativos móveis no ensino superior,
especificamente na disciplina de Eletrônica Digital (ED). Nessa proposta, chamada de
SD-AppED, o próprio smartphone do aluno foi sua ferramenta de acesso aos
aplicativos durante as aulas. O experimento com a SD-AppED foi realizado em uma
turma de 22 discentes regularmente matriculados na disciplina em questão, ofertada
em um Curso Superior de Tecnologia (CST) em Sistemas de Telecomunicações. As
estratégias metodológicas adotadas neste estudo apresentam características
qualitativas, por atentar-se às demandas dos alunos, investigando suas percepções
sobre o experimento a partir de questionários. A experimentação deu-se na forma de
uma pesquisa-ação colaborativa, sendo os procedimentos delineados e executados
em conjunto com o professor da disciplina desde a construção até o uso da SD-AppED
em sala de aula. Os dados coletados durante o experimento foram submetidos à
Análise de Conteúdo (AC). A partir desse método, buscou-se investigar se as ações e
interações entre os envolvidos durante o uso da SD-AppED, em sala de aula,
contribuíram para a aprendizagem. Com base nessa análise pôde-se observar que,
de acordo com o discurso dos alunos, o uso dos aplicativos, por meio de smartphone,
facilitou o acesso e a forma diferenciada de apresentar os conteúdos complexos em
sala de aula - o que contribuiu para um ganho na aprendizagem. Além disso, na visão
dos participantes da experimentação (alunos e o professor responsável pela
disciplina), a SD-AppED foi considerada positiva pelo fato de incluir um novo recurso
didático e, consequentemente, possibilitar maior dinamismo das aulas. A partir dessa
experiência, novos caminhos didáticos surgiram contribuindo para a aquisição de
conhecimentos e habilidades tecnológicas dos universitários, a fim de estimular a
produção científica de forma coletiva. Por fim, foi possível delinear uma SD específica
para o uso de aplicativos móveis, como recurso didático, no ensino superior
tecnológico, mostrando que o smartphone pode ser mais do que apenas um
dispositivo eletrônico, ele é um instrumento de acesso para novas ferramentas de
ensino, proporcionando interação, sociabilidade e estímulo ao conhecimento. Como
continuidade a este trabalho sugere-se utilizar a SD-App como um recurso didático
por professores e pesquisadores na forma apresentada ou adaptada, e que cada
docente insira seus conteúdos na turma em qualquer nível de ensino. Dessa forma o
uso da SD-App promoveu criar novas oportunidades para a tecnologia e
democratização do ensino.
Palavras-chave: Sequência Didática; Aplicativo Móvel; Smartphone; Ensino Superior;
Eletrônica Digital.
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ABSTRACT
SANTOS, S. L. Construção e implementação de sequência didática para o uso
de aplicativos móveis no ensino superior tecnológico. Campos dos Goytacazes,
RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2019.
Digital technologies applied to education can enhance the construction of knowledge,
especially when used in a planned and reflective way in school institutions. The use of
these technologies brought a new language to the daily life of students and teachers,
providing a new way of acquiring information. In this context, the present thesis aimed
to build and implement a Didactic Sequence (SD), aimed at the use of mobile
applications in higher education, specifically in the discipline of Digital Electronics (ED).
In this proposal, called SD-AppED, the student's own smartphone was his tool to
access the applications during classes. The experiment with SD-AppED was carried
out in a class of 22 students regularly enrolled in the subject in question, offered in the
Superior Course of Technology (CST) in Telecommunications Systems. The
methodological strategies adopted in this study present qualitative characteristics, due
to the students' demands, investigating their perceptions about the experiment from
questionnaires. The experimentation took the form of a collaborative action research,
the procedures being outlined and executed together with the teacher from the
construction to the use of SD-AppED in the classroom. The data collected during the
experiment were submitted to Content Analysis (CA). From this method, we sought to
investigate if the actions and interactions between those involved during the use of SDAppED, in the classroom, contributed to the learning. Based on this analysis, it was
observed that, according to the students' discourse, the use of the applications,
through a smartphone, facilitated the access and differentiated way of presenting the
complex contents in the classroom - which contributed to a gain in learning. In addition,
in view of the participants of the experiment (students and the teacher responsible for
the discipline), SD-AppED was considered positive because it included a new didactic
resource and, consequently, to allow a greater dynamism of the classes. Based on this
experience, new didactic paths emerged contributing to the acquisition of knowledge
and technological skills of university students, in order to stimulate scientific production
in a collective way. Finally, it was possible to delineate a specific SD for the use of
mobile applications, as didactic resource, in technological higher education, showing
that the smartphone can be more than just an electronic device, it is an access tool for
new teaching tools, providing interaction, sociability and stimulus to knowledge. As a
continuation of this work it is suggested to use the SD-App as a didactic resource by
teachers and researchers in the form presented or adapted, and that each teacher
inserts its contents in the class at any level of teaching. In this way, the use of the SDApp promoted the creation of new opportunities for technology and democratization of
teaching.
Keywords: Didactic Sequence; Mobile Application; Smartphone; Higher Education;
Digital Electronics.
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INTRODUÇÃO
A demanda por estratégias tecnológicas que tragam soluções para problemas
do cotidiano em diversos segmentos da sociedade é uma realidade. O uso das
tecnologias promove mais segurança, otimiza a produção, melhora a qualidade de
produtos e serviços, além de proporcionar outros benefícios que resultam na
satisfação e bem-estar das pessoas.
Na educação, instituições de ensino têm buscado acompanhar o ritmo
crescente das tecnologias a partir do uso de recursos didáticos digitais. Essas
ferramentas tecnológicas têm auxiliado o processo de ensino-aprendizagem,
principalmente, com aqueles alunos que ficam mais desatentos e sem foco durante
as aulas com métodos tradicionais de ensino (MENEGAIS et al., 2015).
Os recursos didáticos digitais costumam despertar o interesse do educando
pelo conteúdo, deixando-o mais focado e facilitando sua aprendizagem. Um desses
recursos são os aplicativos educacionais, ferramentas que chamam a atenção dos
alunos e que podem facilmente serem acessados pelos tabletes e smartphones instrumentos que já fazem parte do seu cotidiano (BRIZ-PONCE; JUANES-MÉNDEZ;
GARCÍA-PEÑALVO, 2016).
Os smartphones, devido a sua praticidade de uso e presença maciça entre os
alunos, torna-se um aliado à educação. Os aplicativos móveis, quando acessados por
esses dispositivos, ficam ainda mais atraentes para os estudantes por serem um
dispositivo de uso pessoal do aluno. Facilita o seu acesso dentro e fora da sala de
aula, uma vez que não gera custos para instituição de ensino (SILVA, 2017).
Outra forma de fomentar a implementação de aplicativos educacionais em sala
de aula é o uso de aplicativos livres1. Sobre esses aplicativos, Almeida e Carvalho
(2016) afirmam que eles viabilizam o seu uso pedagógico em espaços formais e não
formais com intuito de fortalecer o processo de ensino-aprendizagem em qualquer
hora e local, dentro e/ou fora do âmbito escolar.

Aplicativos livres: são pequenos módulos, ferramentas e serviços com poucas funcionalidades e
requisitos de hardware, sendo considerados livres por dispor de: executar o programa; estudá-lo;
redistribuir cópias; e aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que a
comunidade se beneficie (MELO; NEVES, 2014).
1

19

Nesse contexto, Souza, Murta e Leite (2016) destacam a importância do uso
dos aplicativos móveis como ferramenta didática e sua contribuição para o
desenvolvimento social dos alunos.
A presença de dispositivos móveis em sala de aula é uma realidade atual. Uma
forma de tirar proveito desse fato é incluir esses dispositivos no contexto da
aprendizagem, aliando os avanços tecnológicos à realidade da sala de aula, no que
tange à educação. A forma de utilizá-los no ambiente educacional seria aproveitando
o potencial de uma ferramenta que já se encontra presente na rotina diária dos alunos.
Segundo Gresczysczyna, Camargo Filho e Monteiro (2016), as tecnologias
digitais trazem benefícios para a educação. Contudo, o professor deve usá-las de
forma planejada e consciente. Independente do recurso didático, os objetivos
pedagógicos devem estar bem definidos antes de iniciar a aula. Nessa perspectiva,
Kenski (2012) afirma que para que as tecnologias possam apresentar alterações
positivas no processo educativo precisam ser compreendidas e incorporadas de forma
pedagógica à aula.
Sendo assim, o presente trabalho propõe uma Sequência Didática (SD) com o
intuito de orientar o processo de inserção de aplicativos móveis como recurso didático
em sala de aula, recomendando o uso do smartphone como instrumento de acesso
ao aplicativo.
A SD é uma metodologia que reúne um conjunto de atividades organizadas, de
maneira sistemática, em torno de um gênero textual, oral ou escrito (DOLZ;
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). Para Araújo (2013) a SD é a forma como o
professor organiza as atividades de ensino em função do conteúdo programático e
seus procedimentos.
Espera-se, neste estudo, que a SD proposta venha facilitar e incentivar a
aprendizagem por meio do uso de aplicativos móveis, acessados a partir dos
smartphones dos alunos e que essa ação auxilie professor e alunos a relacionarem
conceitos teóricos à realidade prática da disciplina que será trabalhada.
Diante do exposto, delineiam-se nas seções seguintes o problema abordado,
as hipóteses levantadas, os objetivos da pesquisa, a justificativa para a elaboração
desse trabalho, a delimitação do estudo e, por fim, a organização da Tese.
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Problema
Como problema de pesquisa, destacam-se dois pontos: a dificuldade observada

no processo ensino-aprendizagem da disciplina de Eletrônica Digital (ED), visto que
professores da área e alunos sentem a necessidade de novas estratégias de ensino
para melhor compreensão dos conceitos. O segundo é inserir o uso do smartphone
em sala de aula como ferramenta didática, já que os alunos insistem em tê-los às
mãos.
Sobre o primeiro ponto, esclarece-se que ED é uma disciplina que estabelece as
bases para outras disciplinas das áreas de Automação, Computação, Eletrônica e
Telecomunicações. O conteúdo abordado é fundamentado em princípios matemáticos
e lógicos e envolve a criação e simplificação de circuitos digitais. Portanto, Eletrônica
Digital é uma disciplina de fundamental importância, mas, não de fácil entendimento
para todos. Assim, estratégias de ensino que permitam a realização de ensaios, por
meio de práticas ou simulações, são essenciais. A utilização de aplicativos móveis
pode auxiliar nesse sentido, permitindo novas formas de abordagem dos conceitos
teóricos e possibilitando experimentos com circuitos práticos, em um ambiente
atrativo, seguro e livre de custos.
Observa-se, o frequente desinteresse e a dificuldade dos alunos em relação aos
métodos tradicionais de ensino baseados nas aulas expositivas. Os alunos da
sociedade atual estão cada vez mais desatentos, perdem o foco com frequência,
principalmente se o conteúdo for extenso e apresentar certo grau de complexidade
(MENEGAIS et al., 2015).
Um provável fator que contribui para essa falta ou desvio de atenção dos
educandos é a grande quantidade de informações, principalmente, aquelas obtidas
por meio de dispositivos móveis. É tanta informação que os alunos não sabem como
administrar e processar cada uma. Assim, a Eletrônica Digital, que é uma disciplina
da área tecnológica, pretende incentivar a utilização de dispositivos, direcionando
essa gama de informação para construção do conhecimento. A nova prática proposta
neste trabalho possibilitará a simulação de alguns experimentos que nem sempre são
possíveis de se realizar numa aula tradicional, podendo trazer para o aluno motivação,
interação e aprendizagem.
O segundo ponto que se destaca é o número cada vez maior de dispositivos
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móveis sendo utilizados em sala de aula. Isso, muitas vezes, causa impasse entre
educadores e educandos. Se por um lado os professores se sentem em uma disputa
injusta pela atenção dos alunos que insistem em usar esses dispositivos para sala de
aula, por outro, os discentes não querem abrir mão de estarem sempre conectados
com o mundo tecnológico, por meio de aplicativos e das funções que esses
dispositivos oferecem. Sobre esse impasse, Reinaldo et al. (2016, p.77) afirmam que:
“educadores instrucionalistas sentem-se intimidados com as mudanças propostas
pela nova tecnologia”. Ainda sobre essa questão, Serra (2009) fala da existência de
professores que consideram os smartphones algo negativo, que cultiva a indisciplina
e estimula à redução da capacidade de concentração do discente em sala de aula.
Assim, surge a seguinte questão de pesquisa: como o uso de aplicativos móveis,
a partir de uma SD específica, pode facilitar o processo de aprendizagem da disciplina
de Eletrônica Digital dos Cursos Superiores de Tecnologia?
O que se propõe é contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas na
disciplina de Eletrônica Digital, por meio da utilização de aplicativos móveis
educacionais, fundamentada em uma SD construída para atender demandas.
Pretende-se com essa prática elevar o interesse/motivação dos alunos pelos
conteúdos ministrados em sala de aula, incentivando-os à busca do conhecimento.
Conhecimento este que pode significar melhoria no processo ensino-aprendizagem,
contribuindo para o aumento no desempenho pedagógico do aluno.


Hipótese
Considerando os dois pontos levantados no problema de pesquisa, tem-se a

seguinte hipótese:
 O uso de aplicativos móveis, a partir de uma SD na disciplina de
Eletrônica

Digital, poderia

aprendizagem

levando

em

contribuir para
consideração

o
a

processo

ensino-

popularização

smartphones e a afinidade que os alunos têm com esta ferramenta.

dos
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Objetivos

 Objetivo Geral
O objetivo desta Tese foi verificar como uma Sequência Didática (SD)
específica para o uso de aplicativos móveis a partir de smartphones para a disciplina
Eletrônica Digital ministrada em Cursos Superiores da Área Tecnológica.
 Objetivos Específicos
No âmbito do objetivo principal, quatro objetivos específicos foram delineados:
 Realizar um levantamento bibliométrico a fim de conhecer como os
aplicativos móveis e smartphones vêm sendo usados no contexto
educacional;
 Construir um referencial teórico a partir de estudos sobre o uso de
aplicativos móveis e smartphones em sala de aula, assim como sobre a
utilização de SDs como metodologia de ensino;
 Propor um modelo que oriente a construção e implementação de uma SD
específica para uso de aplicativos móveis (SD-App) em sala de aula e, a
partir dele, construir uma SD-App para a disciplina de Eletrônica Digital
(SD-AppED); e
 Validar a SD-AppED, a partir de uma análise sobre a percepção dos alunos
envolvidos no experimento e do docente que aplicou a SD-AppED em sala
de aula, além de avaliar o ganho na aprendizagem dos alunos.


Justificativa
No modelo educacional, o processo de ensino-aprendizagem deve desenvolver

competências e habilidades nos envolvidos, não apenas transmitir e propiciar que
conteúdos sejam decorados. Nesse contexto, a disponibilidade dos smartphones,
usado como ferramenta didática, pode favorecer a obtenção da informação para
construir o conhecimento, seja dentro ou fora da sala de aula.
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Para Costa (2013), a construção do conhecimento pelos alunos pode ser
aumentada pela interação com colegas/professores e pela participação em atividades
de aula, ações facilitadas por meio de ferramentas tecnológicas. Tanto a cooperação,
quanto a colaboração são elementos importantes nos estudos sobre aprendizagem.
Cavalcante e Sousa (2015) comentam que a mobilidade está conectada às
relações sociais e conexões entre os espaços físico, imaginário, virtual e
comunicativo, possibilitando, a partir do uso de dispositivos móveis, a aprendizagem
ser realizada em qualquer lugar e a qualquer tempo (MOREIRA et al., 2016).
Com isso, no contexto pedagógico, o smartphone é uma ferramenta que,
segundo Pereira et al. (2012), permite entre alunos: compartilhar experiências,
estimular o interesse pelo conteúdo abordado, transformar o conhecimento em valor,
tornando o processo de ensino-aprendizagem agradável e prazeroso para os
docentes e discentes.
Para Cavalcante e Sousa (2015), o smartphone pode melhorar a comunicação
entre professores e alunos, por meio da internet, em busca de informações para
construir sujeitos críticos, além de ser um objeto facilitador de pesquisas e produção
individual ou coletiva de conhecimento.
Dessa forma, os dispositivos móveis podem e devem ser incluídos no cotidiano
escolar e/ou em projetos pedagógicos. Apesar da crescente reflexão sobre se a
tecnologia prejudica a interação entre pessoas no contexto educacional, em geral,
ocorre o contrário. Os dispositivos envolvem as pessoas e despertam interesse pelo
que está sendo realizado, contribuindo para a construção de novos saberes
(MACHADO, 2012).
Com base nas reflexões feitas até aqui, vê-se que o uso do dispositivo móvel
pode estreitar os laços entre professores e alunos, contribuindo para o
desenvolvimento de análises críticas, capacidade de pesquisa e conhecimento
tecnológico, por parte dos estudantes (POULOVA; SIMONOVA, 2014).
Para isso, há uma variedade de aplicativos móveis sem se preocupar com
valores ou licitações, viabilizando sua utilização de forma contínua, permitindo ao
docente escolher o aplicativo que for adequado para o conteúdo que será abordado.
O aplicativo móvel não seria um substituto de uma aula prática, mas, na falta
ou na impossibilidade dela, esse recurso didático atrairia a atenção dos alunos e os
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envolveria de forma semelhante, podendo até disponibilizar versões cada vez mais
atualizadas.
Considera-se que a importância de realizar esta pesquisa é o fato da grande
disponibilidade de aplicativos didáticos livres de custos para o professor, aluno e
instituição de ensino e aliados por meio da tecnologia móvel ao modelo educacional.
Nesse contexto, a escolha do tema tratado neste trabalho baseou-se no
interesse que alguns pesquisadores vêm apresentando sobre o uso de aplicativos
móveis em sala de aula e no benefício que este pode proporcionar aos alunos e
professores. Já a escolha da disciplina Eletrônica Digital, deu-se por estar inserida no
currículo de outros cursos de graduação da Área de Tecnologia, tais como Automação,
Elétrica, Eletrônica, Informática e Telecomunicações.
A presente Tese foi fruto de uma trajetória profissional na qual a autora é
coordenadora e docente do Curso Superior de Tecnologia (CST) em Sistemas de
Telecomunicações, do IFFluminense campus Campos Centro, desde 2007. Por meio
da experiência docente e de gestão, foi possível perceber a dificuldade apresentada
por alguns alunos para assimilar conceitos abstratos da disciplina de Eletrônica Digital.
Além disso, pela dificuldade do curso em adquirir kits didáticos modernos para a
realização de aulas práticas, que atendam a todos os conceitos abordados pela
disciplina.


Delimitação do Tema
A Tese propõe a utilização da SD como metodologia de apoio para o uso de

aplicativos móveis da disciplina de Eletrônica Digital no Ensino Superior e a proposta
leva em consideração o uso de aplicativos móveis em sala de aula, de maneira
planejada e contínua que pode ser facilitada e incentivada por uma metodologia
construída para essa finalidade.
A construção de uma SD específica para a utilização de aplicativos móveis em
sala de aula é um procedimento que, até o presente momento, não foi descrito na
literatura. Dessa forma, antes de definir a SD pretendida nesse trabalho, faz-se
necessário um estudo sobre as definições, estruturas e conceitos que permeiam as
SDs encontradas na literatura. Nesse sentido, foram estudados os trabalhos de Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004), Zabala (2007) e Mantovani (2015). A escolha desses
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autores se deu para fundamentar a construção da SD especifica devido o
detalhamento dos seus passos.
Os trabalhos referenciados serviram de alicerce para o desenvolvimento da SD
específica para o uso de aplicativos móveis em sala de aula, a SD-App. Contudo, a
fim de auxiliar outros professores no processo de construção e implementação de SDApp em qualquer disciplina ou nível de ensino, é criado e descrito neste trabalho um
Modelo Genérico para Construção de SD-App. Esse modelo contempla cada etapa
do processo de construção de uma SD específica para uso de aplicativos móveis em
sala de aula, desde o planejamento até o momento da implementação.
A implementação da SD-AppED ocorreu no primeiro semestre letivo de 2017
em uma turma de um curso de nível superior do IFFluminense, mais especificamente
no Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações.
A escolha da Eletrônica Digital dá-se pelo fato da disciplina possuir conteúdos
com fundamentos matemáticos e lógicos que necessitam ser experimentados para
uma maior absorção do conhecimento. Essa experimentação pode ser feita a partir
da construção de circuito lógicos em kits didáticos ou em placa de circuitos impressos.
No entanto, o alto custo de kits didáticos e tempo elevado para preparar e montar
circuitos dentro da sala de aula são fatores que inviabilizam os experimentos.
Portanto, estratégias de ensino que permitam a realização de ensaios, por meio de
práticas e/ou simulações, são essenciais para a apropriação do conhecimento.
Diante do exposto, faz parte do escopo deste trabalho a construção e
implementação da SD-AppED, segundo o Modelo Genérico para Construção de SDApp proposto nesta pesquisa. Com o intuito de verificar a percepção dos alunos e do
professor sobre a forma como foi implementada a SD-AppED em sala de aula foi feita
uma análise qualitativa sobre as narrações dos discentes e do docente, após o
experimento.
Na pesquisa, não há intenção de afirmar que o Modelo Genérico para
Construção e Implementação de SD-App esteja pronto para ser aplicado por outros
docentes que queiram construir uma SD para utilizar aplicativos móveis em sala de
aula. Para isso, seria necessário que esse modelo fosse testado por docentes de
diferentes áreas e seus experimentos tivessem uma avaliação independente e
positiva. Contudo, considera-se a proposta do Modelo Genérico e a construção e
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implementação da SD-AppED um ponto de partida para sua consolidação e para o fim
proposto.
Apesar da pesquisa sugerir o smartphone como um instrumento de acesso aos
aplicativos usados em sala de aula, neste estudo, não está em discussão a
comparação com outros dispositivos móveis. O que motivou a escolha do smartphone
foi a possibilidade de integrá-lo ao contexto educacional de forma natural, uma vez
que esse dispositivo é um objeto pessoal do aluno, que já o leva de forma voluntária
e frequente para sala de aula.
Assim, a revisão da literatura realizada neste trabalho confirma que os
aplicativos móveis e o smartphone são fortes aliados do processo ensinoaprendizagem. No entanto, o uso dessas ferramentas tecnológicas sem uma
metodologia que auxilie o professor pode inviabilizar ou, até mesmo, desencorajar a
sua utilização como recurso didático. A SD-AppED proposta aqui visa a conduzir, de
forma facilitada, as aulas que utilizam aplicativos móveis como ferramenta de ensino.


Organização da Tese
A proposta deste estudo apresenta-se como estrutura da Tese, organizada em

3 (três) Partes.
Para atender às demandas desta investigação de forma satisfatória, além de
prover arcabouço para a discussão, o presente trabalho inicia-se com a
contextualização sobre o tema de pesquisa, além de apresentar outros itens que
compõem o início do estudo tais como: problemas; hipóteses; objetivos; justificativas;
delimitação de tema e organização da Tese. As partes são interdependentes, de forma
a prover melhor aproveitamento e entendimento posterior.
A Parte 1 discorre sobre informações necessárias para a construção da
pesquisa, como a Análise Bibliométrica e o Referencial Teórico. Da Análise
Bibliométrica, obtêm-se trabalhos que auxiliam na composição do Referencial Teórico.
Já o Referencial Teórico, se inicia perpassando pela história do ensino superior
tecnológico, no Brasil, comentando sobre o uso de dispositivos móveis, como o
smartphone, no contexto educacional. Além disso, do Referencial Teórico também
aborda a utilização de aplicativos móveis, como recurso didático, em sala de aula e
ainda trata das tecnologias educacionais usadas a partir da Sequência Didática (SD).
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A Parte 2 descreve os procedimentos metodológicos necessários para a
construção do Modelo Genérico da SD para o uso de aplicativos móveis, chamado de
SD-App, como recurso didático, além de abordar os instrumentos para a coleta de
dados utilizados nesta pesquisa com a finalidade de obter informações para futura
análise.
A Parte 3 discute os resultados da construção e implementação da SD-AppED,
com base no diagnóstico feito a partir da Análise de Conteúdo, buscando verificar os
efeitos da SD-App sobre o desempenho dos alunos na disciplina em questão e,
também, a respeito da aprendizagem dos educandos em sala de aula.
Por fim, apresentam-se as considerações finais sobre o estudo, além de
direcionar a discussão para uma reflexão de continuidade em pesquisas de trabalhos
futuros.
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1 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA E REFERENCIAL TEÓRICO
Esta Parte, inicialmente, apresenta uma Análise Bibliométrica realizada a partir
do portal da Capes, na base de dados da Scopus. Tal análise objetivou identificar
trabalhos relevantes para a pesquisa, além de verificar, auxiliar na verificação da sua
viabilidade. Após a exibição dessa análise, será exposto um Referencial Teórico,
composto por fundamentos que torneiam o presente trabalho. Nesse contexto, esse
referencial apresenta discursões a respeito do Curso Superior de Tecnologia sobre
práticas pedagógicas em sala de aula, como o uso de smartphone e aplicativos móveis
no ambiente escolar. Por fim, foram apresentadas as definições, estruturas e
aplicabilidade da SD, no contexto do uso de tecnologias em sala de aula.
1.1 Análise Bibliométrica no Banco de Dados da SCOPUS
Com o propósito de enriquecer o embasamento teórico da pesquisa, foi
realizado um levantamento bibliométrico, utilizando temas relevantes para o
desenvolvimento desta Tese. Esses temas, chamados de Palavras-Chave, foram
pesquisados na base de dados da SCOPUS, acessada a partir do Portal de Periódicos
da Capes (Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Essa pesquisa
foi realizada entre abril de 2016 e dezembro de 2018, a fim de manter a análise
bibliométrica atualizada.
As palavras-chave utilizadas nesta análise foram "applications" and "higher
education" and "mobile devices". Essa busca considerou a presença desses termos
nos títulos dos trabalhos, nas palavras-chave e nos resumos das publicações. A
correlação das palavras busca identificar textos que abordaram o uso de aplicativos
móveis no contexto do ensino superior.
A base de dados da SCOPUS foi escolhida devido a facilidade de acesso por
meio do portal da Capes e, principalmente, pela sua representatividade e abrangência
dos temas, além de apresentar vários periódicos indexados, tais como: publicações
em conferências e patentes.
A pesquisa realizada considerou os trabalhos publicados nos últimos 10 anos
(2008-2018). Com esse recorte, foram retornados 157 (cento e cinquenta e sete)
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textos, sendo a maioria (42.7%) na forma de artigos publicados em conferências,
conforme mostra a Tabela 1.
Tabela 1 - Distribuição dos registros encontrados por tipo de publicação
QUANTIDADE DE
TIPO DE PUBLICAÇÃO
%
REGISTROS
Artigo de Conferência
67
42,7
Artigo
60
38,2
Capítulo de Livro
14
8,9
Revisão da Conferência
11
7,0
Livro
2
1,3
Revisão
2
1,3
Editorial
1
0,6
Total
157
100,0
Fonte: Adaptada do SCOPUS, 2019.

As 157 publicações referenciadas no Tabela 1 foram distribuídas entre os anos
2008 a 2018, conforme mostra o Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Evolução da produção científica (2008-2018)
Fonte: Adaptada do SCOPUS, 2019.

Analisando o Gráfico 1, nota-se que os quatro primeiros anos (2008, 2009,
2010 e 2011) tiveram uma ascensão gradual na pesquisa do uso de aplicativos no
contexto educacional. Já em 2012, houve uma leve queda nessas publicações,
baixando de 11 para oito trabalhos encontrados nessa busca. Contudo, nos seis anos
que se sucedem, verificou-se um avanço nas publicações dessa área, sendo o seu
ápice observado em 2015. Esses resultados mostram que a pesquisa sobre o uso de
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aplicativos móveis voltados ao ensino foi alavancada a partir do ano de 2014, tendo
seu auge registrado em 2015, em que se observou 32 publicações.
Com o objetivo de verificar os países que mais publicam sobre os termos
relacionados à pesquisa, obteve-se o Gráfico 2.

Gráfico 2 - Países que mais publicam sobre o uso de aplicativos móveis em sala de
aula
Fonte: SCOPUS, 2019.

Observando o Gráfico 2, percebe-se que, na última década, 15 países
publicaram de quatro a 17 trabalhos sobre o uso de aplicativos móveis como recurso
didático no ensino superior. Dentre esses países, destacou-se a Espanha, com o
maior número de publicações (17).

Empatados em segundo lugar, com 16

publicações, ficaram o Reino Unido e Estados Unidos. Já o terceiro lugar ficou com a
Austrália, que publicou dez trabalhos na área. Esses dados revelam que a Europa e
a América do Norte são as regiões que mais publicam sobre o uso de aplicativos a
partir de dispositivos móveis em sala de aula.
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Dentre os resultados da pesquisa, buscou-se ainda classificar quanto à área
de conhecimento, como mostra o Gráfico 3.

Gráfico 3 - Publicações por área de conhecimento
Fonte: SCOPUS, 2019.

A partir do Gráfico 3, percebe-se a preponderância da pesquisa na área de
Ciência da Computação, com 41% das publicações registradas. Em segundo lugar,
com 31,7% das pesquisas relacionadas ao uso de aplicativos e dispositivos móveis
no ensino superior, identificou-se a área Ciências Sociais. Analisando esses dados,
considera-se que a área de computação teve destaque devido a utilização de
dispositivos de informática, nesse caso os dispositivos móveis. Já a área de Ciências
Sociais, pressupõe-se que esteja em segundo lugar pelo fato de estar relacionado ao
estudo do ser humano dentro de um contexto, ou seja, do ensino.
As áreas de Engenharias e na Matemática também foram identificadas como
as principais nesse segmento de pesquisa. Com relação a elas considera-se que
estejam diretamente ligadas à aplicação na tecnologia e educação, respectivamente.
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Buscando localizar os centros de pesquisas que mais se interessam por esse
assunto, relacionou-se a pesquisa realizada com as universidades com o maior
número de publicações na área (Tabela 2).
Tabela 2 - Universidades com mais pesquisas na área, 2008-2018
INSTITUIÇÕES
The University of Hong Kong
Universidade do Minho
Universidad de Salamanca
Universitat Oberta de Catalunya
University of Brighton
Panepistimion Pireos
Universidade de Aveiro
Illuminate Consulting Group
Univerzita Hradec Králové
Universiti Teknologi Petronas
Universidad de Cordoba
King Saud University
Chuo University
University of Tasmania
Macquarie University
Flinders University
University of Technology Sydney
Technical University of Cluj-Napoca
Rijeka University
Universidade Portucalense Infante
D.Henrique
Itä-Suomen yliopisto

NÚMERO DE
PUBLICAÇÕES
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PAÍS DE ORIGEM
Hong Kong
Portugal
Espanha
Espanha
Inglaterra
Grécia
Portugal
USA
República Checa
Malásia
Espanha
Arábia Saudita
Japão
Austrália
Austrália
Austrália
Austrália
Romênia
Croácia
Portugal

2

Finlândia

Fonte: Adaptada do SCOPUS, 2019.

A Tabela 2 mostra as 21 universidades que mais publicaram sobre o uso de
aplicativos móveis no ensino superior, durante o período de 2008 a 2018. Entre essas
universidades, destacam-se três que tiveram quatro publicações na área: uma
localizada em Hong Kong, uma em Portugal e uma na Espanha.
A análise da Tabela 2 mostra ainda que as universidades que mais publicam
sobre o assunto em questão estão localizadas em países europeus (12), seguida pelo
continente asiático (4) e pela Oceania (4).
A proeminência do continente europeu em publicações nessa área confirma os
dados obtidos no Gráfico 2, em que os países tiveram destaque nessa pesquisa.
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Finalizando a análise bibliométrica na base do SCOPUS, foi criada a Tabela 3
com o objetivo de identificar os autores que mais publicam sobre a utilização de
aplicativos móveis no contexto educacional.
Tabela 3 - Distribuição de registros de publicações por autores, 2008-2018
NÚMERO DE
NÚMERO DE
AUTOR
AUTOR
PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES
Briz-Ponce, L.
Ferreira, M.J.
3
2
García-Peñalvo, F.J.

3

Gair, G.A.

2

Juanes-Méndez, J.A.

3

Greener, S.

2

Poulova, P.

3

Guhr, D.J.

2

Simonova, I.

3

Hashim, A.S.

2

Ahmad, R.

2

Iio, J.

2

Bouta, H.

2

Kasimati, A.

2

Boyinbode, O.

2

Moreira, F.

2

Calder, P.

2

Mysirlaki, S.

2

Carvalho, A.A.

2

Oyelere, S.S.

2

Churchill, D.

2

Paraskeva, F.

2

Duh, H.

2

Pereira, C.S.

2

Durão, N.

2

Reilly, M.

2

Shen, H.

2

Suhonen, J.

2

Fonte: Adaptada do SCOPUS, 2019.

A Tabela 3 representa a distribuição dos registros de publicações encontradas,
na base da SCOPUS, com os seus respectivos autores. Essa tabela limitou-se a
apresentar os autores que tenham duas ou mais publicações nessa área.
Observando a Tabela 3 e pesquisando cada autor individualmente, verifica-se
que os cinco autores que mais publicam sobre o tema dessa pesquisa são vinculados
a universidades da Europa. Três desses autores são de universidades da Espanha e
duas são da República Checa. Esses resultados confirmam que a Europa domina a
pesquisa sobre o uso de aplicativos móveis voltados ao ensino superior.
A partir da análise feita na base da SCOPUS foi possível extrair algumas
informações a respeito dos 157 trabalhos localizados. A primeira delas foi a respeito
do ano de publicação, onde foi identificado um crescimento entre os anos de 2014 e
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2018. A segunda apontou a Espanha como o país que mais pesquisa sobre o assunto,
sendo essa informação confirmada por meio dos dados sobre universidades e
autores. A terceira e última revelou a Ciência da Computação como a área em que
esta pesquisa se destacou.
No entanto, considerando que a presente tese propõe fomentar o uso de
aplicativos móveis por meio de uma SEQUÊNCIA DIDÁTICA, a inclusão do termo em
destaque nesta base de dados não obteve retorno algum. Esse resultado mostra que
o uso da SD para implementação de aplicativos móveis em sala de aula, direcionado
ao ensino superior, trata-se de um tema ainda inédito. Para comprovar esse fato, foi
feita uma pesquisa em duas bases de dados, conforme mostra a Tabela 4.
Tabela 4 - Resultado da pesquisa nas bases de dados do SCOPUS, Science Direct e Web
of Science, com e sem a inclusão do termo “didactic sequence”
RESULTADOS DA PESQUISA COM AS PALAVRAS-CHAVE:
"APPLICATIONS" AND "HIGHER EDUCATION" AND
"MOBILE DEVICES"
BASE DE DADOS
Sem a inclusão da
Com a inclusão da
“didactic sequence”
“didactic sequence”
Scopus
157
0
Science Direct

244

0

Web of Science

94

0

Fonte: Própria.

A análise da Tabela 4 mostra que a busca nas bases de dados do Science
Direct e do Web of Science resultou em 244 trabalhos publicados no Science Direct e
94 registros de publicações na base do Web of Science. No entanto, quando se
adicionou o termo “didactic sequence” às palavras-chave já utilizadas, todas as bases
não retornam nenhum trabalho. Esse resultado confirma o ineditismo da pesquisa.
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Considerando que o objetivo inicial desta análise bibliométrica foi prover um
maior embasamento teórico para a pesquisa, foram selecionados cinco artigos a partir
dessa análise, conforme mostra o Quadro 1.
Quadro 1- Relação de artigos selecionados para pesquisa a partir da análise bibliométrica
na base de dados da Scopus
ARTIGOS SELECIONADOS A PARTIR DA BASE DA SCOPUS
ALMEIDA-AGUIAR, C., CARVALHO, A.A. Exploring podcasting in heredity and
evolution teaching. (2016) Biochemistry and molecular biology education: a
bimonthly publication of the International Union of Biochemistry and Molecular
Biology, 44 (5), pp. 429-432.
Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.085028255749&doi=10.1002%2fbmb.20965&partnerID=40&md5=f3edcfe5564939b6f74
0b2f87589786b DOI: 10.1002/bmb.20965>
BRIZ-PONCE, L., JUANES-MÉNDEZ, J.A., GARCÍA-PEÑALVO, F.J.. Handbook of
research on mobile devices and applications in higher education settings. (2016).
Handbook of Research on Mobile Devices and Applications in Higher Education
Settings.
Disponível em: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.08 50 15844
565&
doi=10.4018%2f978-1- 522502562&origin= inward&txGid= 556ce0838af1b8d07b0c 2
40f67cd2cd3>
POULOVA, P.; SIMONOVA, I. Mobile technologies in engineering education. (2014)
ITHET 2014 - 13th International Conference on Information Technology Based
Higher Education and Training.
Disponível em: < https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084959478861&
doi=10.1109%2fITHET.2014.7155676&partnerID=40&md5=DOI:
10.1109/ITHET.2014.7155676>
MOREIRA, F., FERREIRA, M.J., PEREIRA, C.S., DURÃO, N. Collaborative learning
supported by mobile devices: A case study in Portuguese high education
Institutions. (2016) Advances in Intelligent Systems and Computing, 445, pp. 157167.
Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084961618612&
doi=10.1007%2f978-3-319-31307-8_16&partnerID=40&md5=DOI: 10.1007/978-3-31931307-8_16>
MOREIRA, F., PEREIRA, C.S., DURÃO, N., FERREIRA, M.J. A comparative study
about mobile learning in Iberian Peninsula Universities: Are professors ready?
(2018) Telematics and Informatics, 35 (4), pp. 979-992. Disponível em:
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85031418022&
doi=10.1016%2fj.tele.2017.09.010&partnerID=40&md5=2ab3caf4663de2df1cc56cd271
b5a4c6 DOI: 10.1016/j.tele.2017.09.010>
Fonte: SCOPUS, 2019.

O Quadro 1 apresenta os cinco artigos selecionados, a partir da análise
bibliométrica do SCOPUS, para compor o referencial teórico desta Tese. Essa seleção
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se baseou na relevância desses artigos, identificada, inicialmente, por meio da leitura
dos resumos.
Dessa forma, pode-se concluir que o método bibliométrico mostrou-se
satisfatório tanto para a composição do referencial teórico, quanto na demonstração
da relevância e ineditismo do trabalho proposto. Vale ressaltar que o referencial
teórico, que será apresentado no item a seguir, também contou com outros trabalhos
pesquisados em diferentes bases de dados no portal de periódicos da CAPES. Assim,
a escolha desses trabalhos procedeu-se da importância do assunto discutido em cada
um deles.
Considerando as discussões que torneiam a presente Tese e a parte prática
dessa pesquisa, o Referencial Teórico será iniciado pelo estudo do curso superior de
tecnologia. Esse estudo incluirá o curso onde a pesquisa foi aplicada (CST em
Telecomunicações) e a disciplina que fez parte do experimento (Eletrônica Digital).
1.2 Curso Superior de Tecnologia - CST

Os Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs), que existem desde a década de
1970, foram reformulados a fim de atender às demandas do setor produtivo e ampliar
o acesso ao ensino superior (TAKAHASHI, 2010).
Os CSTs são cursos de graduação, enquadrados no Inciso II do artigo 44 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), com Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Têm o foco
no domínio e na aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos em áreas
específicas dos conhecimentos ou nas áreas profissionais. Tendo como finalidade o
desenvolvimento de competências que possibilitem utilização, aplicação da
tecnologia, adaptações em situações profissionais quanto à compreensão das
implicações decorrentes de suas relações com o processo produtivo (BRASIL, 2002).
De acordo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC), os cursos
tecnológicos são estruturados em função das competências a serem adquiridas para
responder às necessidades do mundo do trabalho com certa agilidade na sua
conclusão, sem desconsiderar a formação humana (BRASIL, 2007).
O CST oferece flexibilidade curricular, aceleração dos estudos, adaptação às
dinâmicas transformações do mundo contemporâneo, foco no mundo do trabalho, no
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atendimento às demandas do cidadão, dos trabalhadores e, por fim, da sociedade
(BRASIL, 2007).
As transformações no processo produtivo, como a aquisição de conhecimentos,
as inovações tecnológicas e as mudanças técnicas e organizacionais tiveram uma
resposta satisfatória às novas demandas. Logo, o CST é uma das principais respostas
do setor educacional às necessidades e demandas da sociedade brasileira, uma vez
que as inovações tecnológicas vêm causando profundas alterações no modo de
produção (GOMES; OLIVEIRA, 2006).
Os CSTs apresentam uma menor abrangência e uma maior especialização em
setores mais específicos e devem ter tempo necessário e adequado para a formação
em nível de graduação com três anos letivos. O perfil que o aluno deve ter é o foco na
inovação tecnológica; as competências de aplicação, desenvolvimento e difusão de
tecnologias; e a capacidade para gerir processos tecnológicos e produção de bens e
serviços (GOMES; OLIVEIRA, 2006).

As áreas de indústria, informática e

telecomunicações são as mais contempladas pelos CSTs.
1.2.1 Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações
Em 1995, iniciou-se o curso técnico de telecomunicações na Escola Técnica
Federal de Campos dos Goytacazes/RJ (ETFC), hoje Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Fluminense (IFFluminense). No entanto, num processo de
acompanhamento de egressos, detectou-se a complexidade das tarefas que se
apresentavam para esses técnicos mostrou, na realidade, deveriam ser contratados
para tais atividades profissionais de nível superior. Desse modo, foi constatada a
necessidade de um curso superior tecnológico na área, verticalizando o curso
existente (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2017).
O CST em Sistemas de Telecomunicações foi reconhecido pela Portaria nº 18,
de 2 de janeiro de 2007. Este curso está estruturado de modo a buscar desenvolver
as competências profissionais que delineiam os traços preponderantes ao perfil do
tecnólogo, mediante a construção do conhecimento técnico, associado a uma visão
humanística, científica e mercadológica das telecomunicações (INSTITUTO
FEDERAL FLUMINENSE, 2017).
A oferta do CST em Sistemas de Telecomunicações ocorre anualmente,
somente para o turno da noite e possui duração de 6 semestres. O eixo tecnológico

38

se baseia na informação e na comunicação (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE,
2018).
A matriz curricular do curso, que pode ser vista no Anexo A, é composta por 52
(cinquenta e duas) disciplinas, sendo 16 (dezesseis) propedêuticas e 36 (trinta e seis)
específicas da área de abrangência do curso. Algumas dessas disciplinas técnicas
também estão presentes nas matrizes curriculares de outros cursos de tecnologia,
como é o caso da Eletrônica Digital (ED). Essa disciplina serve de base para o
aprendizado de conteúdos de outras “cadeiras”, motivo pelo qual foi escolhida para
compor o presente estudo.
1.2.2 Eletrônica Digital (ED) na Área Tecnológica
Em 1854, o inglês George Boole2 apresentou uma análise lógica conhecida
como álgebra de Boole e em 1938, esse sistema foi utilizado para solucionar
problemas de circuitos no sistema analógico e suas fundamentações deram origem a
ED (IDOETA; CAPUANO, 2008).
No século XIX as bases iniciais da ED surgem possibilitando um avanço na
indústria eletrônica, trazendo componentes conhecidos como Circuitos Integrados
(CI), uma evolução da eletrônica analógica. Estes são partes de microprocessadores
e microcontroladores presente nos dispositivos eletrônicos.
Para Pereira e Silva (2010) os avanços em pesquisas e desenvolvimento de
circuitos eletrônicos proporcionaram o surgimento de empresas especializadas, que
começaram a produzir bens de consumo, como aparelhos de rádio e televisão,
telefones, computadores, além da criação do satélite e da internet. Com isso, as
utilizações dos CIs apresentaram mudanças na sociedade, possibilitando montagem
de aparelhos com aplicações na indústria, no comércio e nas residências.
A ED é uma disciplina que fundamenta as bases para as áreas de Automação,
Computação, Eletrônica e Telecomunicações, além das relacionadas à linha de
aprendizagem como as de Arquiteturas de Computadores e Microprocessadores.
Segundo os autores Silva, Alcântara e Bascope (2016), o conteúdo abordado
na ED apresenta um papel importante com base nos princípios matemáticos e lógicos,

2

George Boole: matemático, filósofo britânico, criador da álgebra booleana, fundamental para o
desenvolvimento da computação moderna.
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envolvendo a criação e simplificação de circuitos digitais. Portanto, o uso de
estratégias de aprendizagem como a realização de ensaios, por meio de práticas e/ou
simulações, é essencial.
Nesse cenário, Morais et al. (2014) destacam a importância de experimentos
em sala de aula para assimilação de conceitos abstratos, percepção da realidade,
compreensão dos fenômenos físicos e aumento da capacidade do aluno aplicar o
conhecimento teórico obtido nas aulas. As práticas, além de facilitarem a fixação do
conteúdo, favorecem a conexão entre o conhecimento empírico e o científico.
Normalmente, as atividades práticas são realizadas em sala de aula, que
possuem instrumentos específicos, como osciloscópios, geradores de sinais e
multímetros (AGILENT TECHNOLOGIES, 2012). Entretanto, os laboratórios implicam
alto custo para as instituições de ensino, tanto na implantação quanto na manutenção,
ainda sendo necessário possuir um lugar apropriado para armazenamento dos
instrumentos (FERREIRA et al., 2008).
O alto custo de equipamentos faz com que o número de instrumentos seja
insuficiente, tornando o laboratório e as práticas limitadas. Além disso, alguns
instrumentos utilizados não permitem que os alunos personalizem parâmetros de
medidas como resolução, precisão e taxa de atualização. Dessa forma, dependendo
da aplicação requerida, os alunos ficam limitados às funções dos equipamentos,
projetados para executar tarefas específicas definidas pelo fabricante (BARBOSA,
2016).
As atividades realizadas em laboratórios, nos cursos superiores, são espaços
multidisciplinares, para os alunos colocarem em prática o conteúdo teórico. Nelas, são
possíveis: demonstrar fenômenos, coletar dados, testar hipóteses, desenvolver
habilidades de observação ou medida, e por fim, adquirir familiaridade com os
instrumentos (RANGEL et al., 2016).
Melo (2011) aponta que as atividades experimentais são recursos didáticos
importantes no processo de aprendizagem, e devem ser realizadas conectando-se a
teoria com a prática. Com isso, a forma de atender às demandas das aulas práticas,
Lopes (2007) afirma que a virtualização de instrumentos representa uma alternativa
flexível.
Com isso, tem-se o uso de aplicativos móveis em sala de aula de modo a utilizar
kits didáticos modernos possibilitando realizar aulas práticas. Mas, vale ressaltar que
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o aplicativo móvel não seria um substituto de uma aula prática, mas, na falta ou
impossibilidade dela, essa ferramenta atrairia a atenção dos alunos e os envolveria
de forma semelhante, além de disponibilizar versões cada vez mais atuais
(PACHECO; PINTO; PETROSKI, 2017).
1.3 Smartphone no Contexto da Educação
No Brasil, desde 1990, a telefonia móvel vem interferindo nos rumos da
sociabilidade, promovendo a expansão acelerada da comunicação, seja por meio de
voz ou textos curtos (SMS). Segundo Rezende (2016), o século XXI ficou marcado
pela melhoria e ampliação das redes digitais de alta velocidade, além da entrada dos
smartphones no cotidiano das pessoas.
Segundo Coutinho (2014) o surgimento do smartphone aconteceu em 1992. O
Simon, desenvolvido pela International Business Machines (IBM), possuía recursos
como Personal Digital Assistant (PDA) e fax, tela sensível ao toque e teclado para
envio de mensagens e e-mails, além de outras funções avançadas. Em 2002 foi a vez
da empresa Kyocera lançar o modelo QCP 6035 no mercado brasileiro. Foi o primeiro
a combinar funções de celular e de computador, e possuir conexão com a internet
(CULTURAMIX, 2017).
Com isso, a mobilidade converge para uma estrutura tecnológica capaz de
acompanhar as atividades do cotidiano, proporcionando uma comunicação a ser
realizada em qualquer lugar e a qualquer tempo (MOREIRA et al., 2016). Para
Rezende (2016) o telefone celular está se transformando numa ferramenta que vai
além da transmissão de voz. Ele apresenta teclado para digitação de textos longos,
câmera fotográfica e de vídeo, reprodução de música, conexão à internet, armazena
dados, possui telas cada vez maiores e sensíveis ao toque. Essas características
fizeram com que o telefone celular se afastasse do ouvido e da boca para se tornar
um smartphone, que hoje passa sua maior parte do tempo na palma das mãos
(REZENDE, 2016).
Nesse contexto, o smartphone passa a ter características de uma central
multimídia, com capacidade de um computador portátil e favorecendo o uso de
aplicativos. Essa nova configuração viabiliza a utilização de smartphones no contexto
educacional, dando início ao Mobile Learning (m-learning).
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Para Oliver et al. (2014) e Gargia et al. (2014) m-learning é um processo de
ensino-aprendizagem que envolve alunos e professores que se encontram
territorialmente ou fisicamente separados. Já Pereira e Ferreira (2016) afirmam que a
utilização do m-learning na educação vem ganhando força nos últimos anos,
provocando mudanças no ensino. Traxler (2010) revela que m-learning apresenta um
potencial de ultrapassar as restrições espaciais e temporais, superando a
necessidade de unir atividades específicas para determinados lugares e tempos.
Os autores Velho, Barwaldt e Rosa (2016) discutem as possibilidades de
crescimento do m-learning usando a perspectiva de que a tecnologia móvel, em
especial os smartphones, são vastamente comercializados. Diante disso, as escolas
começam a adotar políticas para os alunos utilizarem dispositivos móveis de modo a
expandir as oportunidades educacionais (WEST; VOSLOO, 2013; JOHNSON et al.,
2016).
Sobre o uso de smartphone em sala de aula, Moraes, Santos e Oliveira (2014)
falam que o fator desafiador é inserir essa ferramenta no contexto educacional, porém,
de forma colaborativa. Dessa maneira, os alunos adquirem e compartilham
conhecimento entre seus colegas e são acompanhados pelos professores que são
mediadores nesse processo de construção da aprendizagem.
Diante das possibilidades criadas pelo uso de smartphones na educação, a
aplicabilidade desse dispositivo como instrumento didático, chegou até o ensino
superior. A pesquisa de Lino Junior, Rolim e Carvalho (2015) mostra que os
smartphones surgem como uma ferramenta múltipla e adaptável às necessidades da
comunicação, podendo ser entendida como complemento didático nesse nível de
ensino.
Para Gresczysczyn, Camargo Filho e Monteiro (2016) o uso de smartphones
no ensino superior tem crescido graças ao interesse dos alunos pela inovação. Além
disso, esses dispositivos móveis e multifuncionais já fazem parte do universo digital
desses alunos. Isso torna a aprendizagem, a partir desses dispositivos, algo prazeroso
e espontâneo.
O uso dos smartphones em sala de aula é amparado pelo decreto no Parágrafo
único do Art. 1º do Congresso Nacional:
Serão admitidos, em salas de aula de estabelecimentos de educação
básica e superior, aparelhos eletrônicos portáteis, desde que
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inseridos no desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas e
devidamente autorizados pelos docentes ou corpo gestor (BRASIL,
2007).

A partir da legalização do uso desses dispositivos em sala de aula e de sua
popularização entre o público jovem, os smartphones estão se tornando cada vez
mais presentes nas práticas pedagógicas. Segundo Rucatti e Abreu (2015),
inicialmente, eles são inseridos com o intuito de acompanhar e conquistar esse público
de alunos. Contudo, esses dispositivos estão se tornando cada vez mais essenciais
no processo ensino-aprendizagem, principalmente, quando se deseja levar essa
aprendizagem para além da sala de aula (MOREIRA et al., 2018).
De acordo com Velho, Barwaldt e Rosa (2016) o aumento do uso de
smartphones, tanto na área comercial quanto na educação, fez com que esse
dispositivo fosse destaque em pesquisas acadêmicas. Entretanto, no contexto escolar,
novos desafios de usabilidade, operacionalidade, capacidade técnica e pedagógica
surgem todos os dias. Ao vislumbrar este desafio, do uso da “aprendizagem móvel”
no ensino tecnológico, Pina et al. (2016) identificaram aspectos positivos sobre o
emprego de m-learning no ensino superior, que trouxe como resposta a aprendizagem
diferenciada.
Em geral, o público do ensino superior se divide entre trabalho e estudo. Dessa
forma, o emprego do m-learning possibilita aos alunos acessarem os conteúdos
acadêmicos de qualquer lugar. Essa facilidade otimiza o tempo do universitário
(MOREIRA et al., 2016). Com isso, os smartphones apresentam-se como o dispositivo
móvel que mais se adequa à realidade desses alunos, pois, diferente dos tablets e
notebooks, esses dispositivos estão presentes o tempo todo com eles (POULOVA;
SIMONOVA, 2014).
Em contrapartida, autores como Duarte (2008) ressaltam que o desafio é
descobrir como usar as tecnologias móveis no cotidiano escolar. Para isso o autor
salienta alguns pontos como limitações tecnológicas e limitações pedagógicas. Sobre
as limitações tecnológicas, o autor aponta a tela pequena, a baixa resolução, o
processamento lento, a baixa capacidade de armazenamento e a incompatibilidade
entre plataformas. Já como exemplos de limitações pedagógicas, o autor cita o espaço
restrito de visualização, a falta da atenção, o comprometimento da memória visual, a
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baixa resolução, a fragmentação de conteúdo, o pouco conhecimento dos professores
na área e uso das tecnologias como suporte e não como ferramenta.
Ainda sobre os aspectos negativos, Machado (2012) fala que os games, vídeos,
fotos, acesso à internet e o toque do celular com variedade de músicas e estilos
podem comprometer o andamento pedagógico previsto pelo professor. No entanto, o
autor defende o uso do smartphone em sala de aula, mas com algumas restrições e
enfatiza que esse dispositivo, quando usado de forma correta e controlada, pode ser
um excelente aliado para pesquisa dentro e fora do ambiente escolar.
Para contornar os pontos negativos e vencer os obstáculos sobre a inserção
do smartphone no ambiente de ensino, faz-se necessário o preparo adequado do
docente e do espaço escolar. Além disso, a conscientização do aluno sobre como e
quando usar o dispositivo é fundamental. A partir daí as aulas poderão ser criadas de
forma a trabalhar conceitos que se inter-relacionam, integrando diferentes tecnologias,
teorias e simulação de aulas práticas. Essa mudança só se torna possível quando o
professor domina a tecnologia no contexto escolar.
Diante do exposto, se reconhece o valor e o potencial do smartphone como
uma tecnologia capaz de provocar inovação no processo ensino-aprendizagem
(MOREIRA et al., 2018). A partir dele, surgem novas metodologias e práticas
pedagógicas que auxiliam na utilização de seus recursos e suas facilidades
(GRESCZYSCZYNA et al., 2016).
1.4 Aplicativos Móveis em Sala de Aula como Ferramenta de Ensino
Segundo Amorim e Bianco (2011), aplicativos móveis são programas
desenvolvidos especificamente para sistemas operacionais de um dispositivo móvel.
Esses aplicativos permitem navegar, e até mesmo interagir por meio da tela
touchscreen de dispositivos móveis como tablets e smartphones.
Devido à crescente demanda por informatização e mobilidade, características
essenciais no mundo moderno, o número de dispositivos móveis aumenta na mesma
proporção que o número de aplicativos (SOUZA; MURTA; LEITE, 2016).
Para Silva, Oliveira e Bolfe (2013), a cada dia surgem aplicativos móveis com
diferentes finalidades, dentre elas os didáticos. Esses aplicativos, além de
disponibilizarem o acesso a conteúdo escolares, ainda proporcionam interatividade e
mobilidade. Para os autores, essas características, juntamente com o crescente uso
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de dispositivos móveis por estudantes de todas as idades, fazem com que os
professores tenham cada vez mais interesse na pesquisa e no desenvolvimento de
aplicativos voltados para ensino.
Souza, Murta e Leite (2016) destacam a importância dos aplicativos móveis,
não somente como recurso didático, mas também como uma ferramenta que estimula
o desenvolvimento dos alunos. Segundo os autores, o uso desse recurso didático em
sala de aula, além de contribuir para a aprendizagem, leva os alunos a desenvolverem
habilidades e competências que ultrapassam o contexto educacional e profissional.
Essas habilidades permitem que eles se adequem a uma vida em sociedade, em que
a tecnologia e a informatização estão em todos os setores.
A simples inserção dos aplicativos móveis em sala de aula não é garantia de
mudanças na maneira de se promover a educação, nem tampouco de criar condições
para favorecer o aprendizado de cada aluno. Nesse contexto, Sonego e Behar (2015)
recomendam o uso de aplicativos móveis em sala de aula de forma planejada e que
esse planejamento deve envolver o conteúdo curricular, o material didático e uma
atividade de estudo. Além disso, é necessário que se conheça o potencial educacional
do aplicativo móvel, para que ele possa ser explorado de maneira adequada. Dessa
forma, ela poderá contribuir para a aprendizagem dentro e fora da sala de aula
(SOUZA, MURTA; LEITE, 2016).
Para Mousquer e Rolim (2011) o uso de aplicativos pode contribuir tanto na
área pedagógica quanto na área computacional. Na primeira, por meio da mediação
do professor, o aplicativo móvel auxilia no aprendizado do aluno, por ser uma
ferramenta, ilustrativa e interativa. Já na segunda, a contribuição que se tem é o
desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades no manuseio de dispositivos
digitais. Isso possibilita que os alunos, geralmente do ensino superior, se interessem
pela construção de aplicativos para diferentes soluções no dia a dia.
Vázquez-Cano (2014) afirma que o uso de aplicativos desenvolvidos
especificamente para disciplinas universitárias é reconhecido como um fator positivo
pelos alunos. No ensino superior, esses aplicativos são vistos como uma nova forma
de apoiar e melhorar as práticas de aprendizagem. Essa melhoria ocorre por meio de
conexões entre conteúdo e a prática, proporcionada por essas ferramentas. Tais
ações estimulam a interação entre os envolvidos na aprendizagem, características
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reconhecidas e almejadas pelo mercado de trabalho, destino pretendido pelo
universitário, após a sua formação.
O aluno do ensino superior, na maioria das vezes, possui pouco tempo de
estudo. Nesse sentido, um recurso didático que permita ser acessado de qualquer
ambiente e a qualquer hora faria com que o aluno do ensino superior aproveitasse
melhor o seu pouco tempo (GRESCZYSCZYN; CAMARGO FILHO; MONTEIRO,
2016).
Uma alternativa para viabilizar o uso de aplicativos móveis, em qualquer nível
de ensino, é optando por aplicativos livres. Para Melo e Neves (2014), a escolha
desses aplicativos vem resultando na ampliação do uso dessas ferramentas, dentro e
fora do ambiente de ensino. Isso resulta no fortalecimento do processo ensinoaprendizagem, uma vez que o estudante possuindo um aplicativo livre de custos em
seu dispositivo móvel, tem seu acesso viabilizado fora da sala de aula (SONEGO;
BEHAR, 2015).
Para Gresczysczyn, Camargo Filho e Monteiro (2016) os aplicativos livres
destinados para os dispositivos móveis podem ser encontrados em repositórios de
aplicativos, como é o exemplo do F-Droid (FOSS Apps for Android). Esse repositório
foi criado por um grupo de desenvolvedores ingleses da comunidade FOSS (Free and
Open Source Software) com o intuito de reunir e oferecer alternativas que garantam e
respeitem a privacidade dos usuários de tecnologias móveis. Isso porquê os
aplicativos disponíveis neste repositório não capturam dados pessoais dos usuários.
Além disso, eles também não exibem nenhum tipo de publicidade ou anúncio.
Aplicativos móveis, com ou sem contexto educacional, podem ser baixados do
próprio dispositivo móvel, a partir da loja de App que o próprio aparelho dispõe. Esses
aplicativos estão disponíveis para download, tanto na modalidade paga, quanto na
modalidade gratuita (SONEGO; BEHAR, 2015). Os aplicativos na modalidade livre
viabilizam a utilização em sala de aula, além de incentivar pesquisas que estudam o
impacto do uso dessa ferramenta na vida escolar dos alunos.
Nichele e Schlemmer (2014) pesquisaram aplicativos voltados para o ensino
de química usando tablets, que foram distribuídos aos professores de ensino médio
de escolas públicas brasileiras. Nesse estudo, detectou-se que os sistemas
operacionais da maioria dos dispositivos móveis foi o Android e o iOS,
respectivamente. Na ocasião, foi observado que o sistema Android baixava aplicativos
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das lojas virtuais “Play Store” e o sistema iOS fazia download da loja virtual “App
Store”. Essa pesquisa detectou ainda que o “App Store” apresentava melhor estrutura
de pesquisa que o “Play Store”.
As lojas virtuais ou on-line stores são facilitadoras no acesso aos aplicativos
educacionais; contudo, há a necessidade de métodos que facilitem a implementação
desses aplicativos em aula. Nesse contexto, não basta apenas baixar o aplicativo, fazse necessário conhecer o potencial desses recursos e inseri-los nas salas de aulas
de maneira planejada e eficiente (SOUZA; MURTA; LEITE, 2016). Sendo assim, uma
Sequência Didática (SD) poderia ser uma alternativa viável para a utilização desses
aplicativos em sala de aula.
1.5 Sequência Didática (SD): definições, estrutura e aplicações
Segundo Gonçalves e Ferraz (2016), o termo Sequência Didática (SD) surgiu
em 1996, no contexto do ensino de línguas na França. Na ocasião, pesquisadores
perceberam a necessidade de superação dos métodos de ensino no campo do estudo
de línguas. Desde então, autores como Zabala (1998), Dolz, Noverraz e Schneuwly
(2004), Oliveira (2013) eMantovani (2015) vêm apresentando estudos que apontam a
importância da SD na organização do trabalho pedagógico em sala de aula.
Para Zabala (1998) toda prática pedagógica necessita de uma organização
metodológica para que se obtenha êxito na prática do ensino-aprendizagem. Para o
autor, o professor e sua metodologia de ensino são peças fundamentais na
aprendizagem do aluno, pois essa aprendizagem é resultado da intervenção do
docente em sala de aula. Nesse sentido, o autor define a SD como “um conjunto de
atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos
educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como
pelos alunos” (ZABALA, 1998, p.18).
Já Oliveira (2013) define a SD como:
[…] um procedimento simples que compreende um conjunto de
atividades conectadas entre si, e prescinde de um planejamento para
delimitação de cada etapa e/ou atividade para trabalhar os conteúdos
disciplinares de forma integrada para uma melhor dinâmica no
processo ensino-aprendizagem (OLIVEIRA, 2013, p.39,).

Para Mantovani (2015) a SD é uma estrutura composta por atividades
encadeadas de questionamentos, atitudes, procedimentos e ações que os alunos

47

executam com a mediação do professor. Tais atividades são ordenadas de maneira a
aprofundar o tema que está sendo estudado. Para isso, são usadas estratégias como:
leituras, aula dialogada, simulações computacionais, experimentos, entre outros.
Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a SD é considerada um conjunto
de atividades escolares organizadas, estruturadas e articuladas de maneira
sistemática, em torno de um gênero textual, oral ou escrito. A estrutura base sugerida
pelos autores é composta por quatro etapas: apresentação da situação; produção
inicial; módulos; produção final, conforme mostra a Figura 1:

Figura 1 - Esquema de Sequência Didática
Fonte: Adaptada de Dolz, Noverraz e Schnewly (2004, p.98).

De acordo com a Figura 1, a fase inicial da SD é a apresentação de uma
situação referente ao conteúdo abordado. Em seguida, é realizada uma sondagem
em relação às concepções prévias dos alunos sobre o assunto, denominada produção
inicial. As intervenções realizadas são denominadas módulos e, por fim, é realizada a
produção final, que busca mostrar a evolução na aprendizagem do aluno em relação
ao conteúdo proposto.
Com o objetivo de compreender de forma ampla as etapas da SD proposta por
Dolz, Noverraz, Schnewly (2004) nos tópicos seguintes serão detalhadas as ações
envolvidas nas quatro etapas da SD.
 Apresentação da Situação - Nesta etapa deve ser descrita de maneira
detalhada a tarefa de expressão oral ou escrita realizada pelos alunos. Ou seja, um
texto inicial - oral ou escrito - que corresponda ao assunto trabalhado.
Em seguida, o professor define junto aos alunos a modalidade a ser trabalhada,
é oral ou escrita; para quem o aluno vai falar ou escrever; qual o gênero a ser
trabalhado; a forma de criação: rádio, televisão, papel, cartaz, jornal, cabendo ao
professor a definição dos conteúdos a serem desenvolvidos.
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 Produção Inicial - Nesta parte, a produção inicial define o significado de uma
sequência para o aluno, que pode ser individual ou em grupo. Uma vez que as
atividades e os exercícios previstos na sequência estejam expostos, as possibilidades
e dificuldades devem ser sanadas para se avançar a etapa seguinte.
 Módulos - Os módulos são constituídos por diversas atividades ou exercícios,
proporcionando instrumentos necessários para esse domínio. As quantidades de
módulos não são definidas previamente, serão o quanto forem necessários. Nesta
etapa devem ser trabalhadas as dificuldades encontradas pelos alunos para resolvêlas antes da produção final. Ainda nesta fase, desenvolvem-se três princípios: (i)
trabalhar problemas de níveis diferentes, tais como o lexical, o sintático, o semântico,
dentre outros; (ii) variar as atividades e exercícios; e (iii) capitalizar as aquisições. O
professor deverá dar instrumentos necessários para que os alunos resolvam as
dificuldades encontradas na produção inicial.
O caráter modular das atividades não deve se sobrepor ao fato de que a ordem
dos módulos de uma SD é determística e, se vários itinerários são possíveis, pois
certas atividades são pré-requisitos para a realização de outras.
 Produção Final - No momento da produção final, ao se trabalhar com a SD, os
professores disponibilizam aos alunos instrumentos necessários para que eles
tenham domínio e reconheçam uma variedade de práticas, por meio dos
conhecimentos adquiridos e, com o auxílio do professor, meçam os progressos
alcançados. Nesta etapa, o aluno já deve possuir o controle sobre sua produção, saber
o que fez, como fez e por que fez. Serve também para refletir sobre os aspectos
trabalhados durante a sequência de modo que venha a atender uma avaliação do tipo
somativa e formativa.
Ainda sobre a estrutura das SDs, outros autores apresentam suas sugestões
de organização das fases de execução dessa metodologia, como Zabala (1998) e
Oliveira (2013).
Nesse contexto, Oliveira (2013) apresenta seis passos básicos para a sua SD.
O primeiro passo é a escolha do tema a ser trabalhado. O segundo passo é fazer
questionamentos sobre a problematização do assunto a ser trabalhado. O
planejamento dos conteúdos é sugerido como o terceiro passo. A definição dos
objetivos a serem atingidos no processo de ensino-aprendizagem é o quarto passo
sugerido nessa SD. O quinto e penúltimo é a delimitação da sequência de atividades
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que serão executadas ao longo da SD, tendo em pauta a divisão dos alunos em
grupos, as ferramentas didáticas, o cronograma escolar e a integração entre cada
atividade. Finalizando, a sexta etapa propõe que se avaliem os resultados obtidos a
partir da SD.
Já para Zabala (1998), uma SD tradicional possui quatro fases na estrutura:
“comunicação da lição; estudo individual sobre o livro didático; repetição do conteúdo
aprendido e julgamento (nota do professor ou professora)”. Com base nesse modelo,
a autora descreve também as fases de um modelo de SD em estudo: “Estudo do
Meio”; “atividade motivadora relacionada com uma situação conflitante da realidade
experiencial dos alunos; explicação das perguntas ou problemas; respostas intuitivas
ou hipóteses; seleção e esboço das fontes de informação e planejamento da
investigação; coleta, seleção e classificação dos dados; generalização das conclusões
tiradas; expressão e comunicação” (ZABALA, 1998, p. 55). Sobre essas fases, o autor
acrescenta que o objetivo da SD deve ser de:
[...] introduzir nas diferentes formas de intervenção aquelas atividades
que possibilitem uma melhora de nossa atuação nas aulas, como
resultado de um conhecimento mais profundo das variáveis que
intervêm e do papel que cada uma delas tem no processo de
aprendizagem dos meninos e meninas (ZABALA, 1998, p. 54).

Nesse sentido, no que se refere ao planejamento da SD, é importante
considerar: as relações interativas entre professor/aluno e aluno/aluno, as influências
dos conteúdos nessas relações, o papel do docente e o papel do aluno dentro da
proposta da SD, a organização dos discentes em grupos, a organização dos
conteúdos, o planejamento do tempo das atividades, o espaço onde ocorrerão as
aulas e as atividades da SD, a escolha e organização dos recursos didáticos e o
método avaliativo.
1.5.1 Áreas de Aplicações da SD
Com base nas definições e estruturas da SD, verifica-se que esta metodologia
pode ser implementada em diversas áreas. Isso porque, o objetivo central ao se utilizar
uma SD é contribuir para a aprendizagem dos alunos a partir de uma estruturação
pedagógica. Sobre esse ponto de vista, entende-se que a SD apresenta uma gama
de atividades que devem ser selecionadas, adaptadas e transformadas em função
das necessidades dos alunos. Além disso, devem ser considerados os conceitos
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abordados, os recursos didáticos utilizados, o perfil da turma e o objetivo proposto.
Essas considerações, embora não estejam totalmente contextualizadas com a
aplicação da SD de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), está coerente com as
definições e objetivos das SDs no contexto da aprendizagem dos conteúdos
ministrados. Nesse sentido, a SD vem sendo aplicada em diversas áreas e em
diferentes níveis de ensino.
Na aprendizagem de línguas, utilizando a SD como metodologia pedagógica,
pode-se citar dois trabalhos: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), que utilizaram a SD
no ensino da língua francesa e de Souza e Reis (2014), que implementaram a SD na
disciplina de Inglês Instrumental.
Como exemplos de aplicações da SD na área de exatas, tem-se o trabalho de
Kiouranis, Souza e Santin Filho (2010), que desenvolveu uma SD para disciplina de
Química Quântica, a fim de abordar conceitos relacionados ao comportamento de
partículas e de ondas, no experimento da dupla fenda. Além desse trabalho, também
foi encontrado o estudo de Mantovani (2015), que utilizou a SD na disciplina de Física
para elucidar conceitos de células fotoelétricas.
Na área de ciências, foi identificado o trabalho de Almeida, Lopes e Lopes
(2015), que desenvolveram uma SD para abordar conteúdos sobre o corpo humano.
Outra aplicação da SD nessa área foi a de Weinert (2013), que propôs um caderno de
SD, baseado em Dolz, Noverraz; Schnewly (2004), para trabalhar o tema “Higiene e
Saúde” no ensino da disciplina de ciências.
A pesquisa de Weinert (2013), citado acima, propôs um caderno de SD por
Dolz, Noverraz e Schnewly (2004) com objetivo de trabalhar o tema “Higiene e Saúde”
de forma interdisciplinar. Foi realizada com o 2°ano do 1° ciclo do Ensino Fundamental
em uma Escola Municipal de Ponta Grossa - Paraná, e buscou contribuir na
concretização de um ensino de ciências baseado em conteúdo correspondentes ao
cotidiano do aluno, por meio das tecnologias da informação e comunicação como
ferramentas contribuintes nesse processo.
A experiência de se trabalhar com SD possibilitou uma abrangência do
conteúdo, de modo a permitir o ensino interdisciplinar, considerando sempre as
concepções iniciais dos alunos e transformando-as em conhecimento científico ao
longo do desenvolvimento dos módulos.
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Com isso, foi possível perceber uma evolução dos alunos em suas ações de
modo a agregar conhecimentos de forma dinâmica, por meio das tecnologias, além
de contribuir na resolução de alguns problemas que fazem parte do cotidiano dos
alunos.
1.5.2 Tecnologias Educacionais Associadas ao Uso da SD
Com a dificuldade das escolas públicas em adquirir ou manter um ambiente
experimental para a prática de conceitos teóricos, o uso de tecnologias como
aplicativos educacionais, simulações, entre outros, surge como uma alternativa. Essas
ferramentas facilitam a assimilação do conhecimento dos alunos, desde que a
aplicabilidade faça parte de um processo educacional coerente (FIOLHAIS;
TRINDADE, 2003).
Com base nessa realidade, Almeida, Lopes e Lopes (2015) trazem o uso da SD
por meio das tecnologias digitais elaboradas para serem aplicadas em tablets, através
dos aplicativos EvoBooks (EB)3 e S Note4. O objetivo dos autores foi explicar,
conceituar e exemplificar o conteúdo do corpo humano, trazendo o mais real e menos
abstrato possível sobre o conteúdo abordado para sala. O estudo foi realizado com
alunos do 8° ano do Ensino Fundamental II e a aplicação das SDs ocorreu em três
trimestres.
No estudo de Almeida, Lopes e Lopes (2015), os instrumentos de pesquisa
investigaram e compararam as contribuições que a SD trouxe, utilizando as
tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem em relação à SD tradicional.
A análise dos resultados obtidos por meio dos instrumentos de investigação mostrou
que a utilização dos tablets como ferramenta facilitou o processo de ensinoaprendizagem nas aulas de Ciências. Além disso, foi constatado que o uso de
ferramentas tecnológicas durante as aulas resultou no aumento da frequência e
participação em sala de aula.
No trabalho de Mantovani (2015) foram analisadas experiências de Física com
alunos do Ensino Médio que tiveram aula a partir de uma SD criada pelo professor. A

EvoBooks (EB): é um aplicativo de anatomia que apresenta as principais características do corpo
humano através de material didático detalhado, mapeamento completo de todos os sistemas e modelos
tridimensionais dos órgãos envolvidos.
4 S Note: é um aplicativo que fornece vários recursos fáceis para o aluno usar, como o gerenciamento
de arquivos com a capacidade de criar pastas e copiar, mover ou excluir arquivos e inserir figuras e
vídeos.
3
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pesquisa ocorreu por necessidade de laboratório para aulas práticas. Por esse motivo,
usou-se uma sala de informática, com grupos de três alunos, onde foi feita uma
simulação elaborada pelo PhET Colorado5. Com a simulação, foi possível demonstrar
experimentos como o funcionamento de células fotoelétricas. Após a análise, o autor
concluiu que os alunos adquiriram novos conhecimentos para continuar a
aprendizagem sobre o conteúdo abordado.
O trabalho de Lima (2015) teve por objetivo elaborar, implementar e avaliar uma
SD, na turma de Ensino Médio na modalidade Proeja (Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos), do Curso Técnico em Informática do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão, por meio da
utilização de simulações virtuais, que visou inserir novas tecnologias no contexto
educacional, bem como alternativas para atividades práticas no Ensino de Física,
otimizando o processo de ensino-aprendizagem.
A aplicação da SD foi dividida em quatro etapas distribuídas em 10 (dez) aulas
de 45 (quarenta e cinco) minutos cada. A primeira etapa foi realizada em 2 (duas)
aulas no primeiro dia de intervenção, tendo por objetivo a caracterização da turma
com a aplicação dos questionários socioeconômico e de sondagem. A segunda etapa,
denominada ensino, corresponde às aulas teóricas ministradas. Nelas, foram
abordados os temas dilatação térmica e processos de transferência de calor, a partir
de dois encontros – somando, com isso quatro aulas. A terceira etapa, a atividade
prática, corresponde à aula realizada em um laboratório. Por fim, a quarta e última
etapa, realizada em 2 (duas) aulas ocorreu a análise a posteriori e revisão que teve
por objetivo a verificação da aprendizagem.
O resultado desse trabalho apontou de forma positiva a inserção de novas
metodologias de ensino fundamental para o avanço educacional. Vale ainda ressaltar
que a utilização de ambientes virtuais, como simuladores, não substitui a importância
de aulas realizadas em laboratórios de Física, mas contribuem de forma significativa
para as atividades de ensino.
Diante dessas exposições foi possível constatar que as aulas ministradas a
partir de SD que utilizam tecnologias digitais modificam positivamente o ambiente de
PhET Colorado: trata-se de um software livre disponibilizado a alunos e professores em que, variando
a frequência e a intensidade da luz, verifica-se a ejeção de elétrons de placas metálicas, que também
podem ser alteradas.
5
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estudo, pois essas tecnologias integram o currículo escolar de modo a transformar a
sala de aula em um ambiente inovador e investigativo. Além disso, a tecnologia
propicia a busca pela construção de novos conhecimentos, despertando a motivação
e proporcionando o desenvolvimento de habilidades cognitivas, tanto no professor
quanto no aluno. Essa conclusão afina-se com o pensamento de Zabala (2007). Ele
afirma que, por meio de uma SD, é possível analisar as diferentes formas de
intervenção destinadas a ensinar e avaliar o desempenho do aluno sobre um
determinado conteúdo. Mediante isso, as atividades de aprendizagem e de avaliação
devem ser traçadas de acordo com os objetivos do professor.
Esta Parte de revisão bibliográfica teve o objetivo de mostrar como se deu a
implantação do curso de tecnologia de telecomunicações no IFFluminense, a partir do
surgimento de cursos tecnológicos de nível superior no Brasil. Nesse contexto, foram
apresentadas as características da disciplina de Eletrônica Digital, a qual está
diretamente ligada com a parte prática desta pesquisa. Também foram contempladas
nesta Parte as tecnologias e dispositivos sem fio utilizados na educação, com foco
nos aplicativos móveis e no smartphone. Por fim, foram apresentadas as definições,
estruturas e aplicações da SD, enfatizando o seu uso associado às tecnologias em
sala de aula e a sua contribuição para a aprendizagem.
Na Parte 2, serão apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa,
como o universo de pesquisa, instrumentos de coleta de dados, bem como as
ferramentas de análise. Além disso, será detalhado um modelo metodológico criado
para servir como base para o desenvolvimento de uma SD específica para o uso de
aplicativos móveis em sala de aula.
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta 2ª Parte mostrar-se o universo, a área e o objeto de estudo, o tipo de
pesquisa, a população e amostra, os instrumentos de coleta dos dados e a análise do
conteúdo. É apresentada, também, em detalhes, a estrutura da SD-App a qual
proporcionou orientação e facilidade na aplicabilidade do smartphone em sala de aula.
2.1 Área de Estudo
A área de estudo do presente trabalho está dedicada a pesquisas
interdisciplinares em Comunicação, Educação e Novas Tecnologias da Informação. O
estudo foi centrado na educação, suas metodologias de ensino, assim como na
análise das relações entre educador, educando, aprendizagem e, pensando ainda,
por meio de uma SD que se dedica especialmente ao uso de aplicativo móvel no
ambiente acadêmico a partir do smartphone.
2.2 Universo de Estudo
A instituição escolhida para a pesquisa foi o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFFluminense) campus Campos Centro, situado em Campos
dos Goytacazes, região Norte do Estado do Rio de Janeiro, RJ. A escolha desta deuse por ser uma instituição pública e pelo fato da autora da Tese atuar neste Instituto,
tanto na gestão quanto na docência de um Curso Superior da Área Tecnológica. No
Apêndice A encontra-se a autorização para realizar esta pesquisa na instituição citada.
A escola onde foi aplicada a pesquisa tem sua trajetória histórica ao ser
edificada no início do século passado, pelo Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de
1909 - Escolas de Aprendizes e Artífices - criada com o propósito de educar e
proporcionar oportunidades de trabalho para os jovens das classes menos favorecidas
(INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2016).
Dando continuidade ao movimento de expansão da Rede Federal de Educação
Profissional, o governo federal, por meio da Lei n° 11.892 de 30 de dezembro de 2008,
institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFFluminense). O
campus está localizado em uma área privilegiada da cidade de Campos dos
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Goytacazes - RJ, situada entre as duas avenidas mais importantes da cidade: Avenida
28 de Março e a Avenida Pelinca (FIGURA 2).

Figura 2 - Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro
Fonte: <http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/campos-centro>

As instalações do campus Campos Centro encontram-se na Rua Doutor
Siqueira nº. 273, no bairro Parque Dom Bosco, compreendem um terreno de 31540
m², tendo 41852,24 m² de área construída, sendo 5049,07 m² de estacionamento,
16435,95 m² de área pedagógica e 2614,4 m² de área esportiva (INSTITUTO
FEDERAL FLUMINENSE, 2018).
O IFFluminense tem em seu quadro um total de 653 servidores ativos
permanentes no campus Campos Centro, sendo 397 docentes, 190 funcionários
administrativos, 66 estagiários e 18 docentes do curso em questão (INSTITUTO
FEDERAL FLUMINENSE, 2018).
Trata-se de uma escola tradicional na cidade, que oferece Cursos Técnicos
Integrados, Concomitantes e Subsequentes, além dos Integrados na modalidade de
Jovens e Adultos. Também oferecem Cursos Superiores de Bacharelado, de
Licenciatura e dois Cursos Superiores de Tecnologia (CST): Tecnólogo em Design
Gráfico e em Sistemas de Telecomunicações (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE,
2018) que para esta Tese, o CST em Sistemas de Telecomunicações, foi o escolhido.
O IFFluminense decidiu pela implantação do CST em Sistemas de
Telecomunicações, visando a atender à crescente demanda, não só em nível regional
como também nacional.
O CST em Sistemas de Telecomunicações do IFFluminense tem 113 discentes
matriculados de um total que computa 3.137 alunos matriculados no ensino superior.
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No entanto, esse curso foi objeto de estudo deste trabalho por ser pertencente ao eixo
tecnológico (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2018).
Tendo em vista a amplitude da população, optou-se, para efeito deste trabalho,
delimitá-lo somente ao grupo referente ao CST em Sistemas de Telecomunicações,
perfazendo a população de matriculados.
A estrutura do curso conta com um layout bem-planejado proporcionando
ganho de tempo e agilidade nas informações. Desse modo, o curso em questão está
distribuído em 9 (nove) laboratórios/salas de aula e uma sala de coordenação para os
cursos técnico e tecnólogo de telecomunicações.
2.3 Objeto de Estudo
O objeto de estudo é a aplicação de uma SD em uma disciplina específica do
Curso Superior de Tecnologia (CST) em Sistemas de Telecomunicações. Essa SD
propôs utilizar aplicativos móveis a partir de smartphone, como ferramenta
pedagógica na disciplina de Eletrônica Digital (ED).
2.4 População e Amostra
Estudar o perfil dos alunos desta pesquisa torna-se relevante uma vez que nos
faz compreender quem são eles e entender a sua identidade profissional diante do
curso escolhido.
Para Limonta (2009), discutir o perfil ajuda na análise das concepções sobre a
identidade profissional. Nesse contexto, entende-se que pode auxiliar, também, a
analisar o conhecimento dos discentes sobre a Eletrônica Digital e suas possíveis
dificuldades encontradas na utilização desses aplicativos durante o experimento
realizado no primeiro semestre letivo de 2017, com uma amostra de 21 alunos
Sendo assim, para conhecer o perfil desses sujeitos, aplicou-se um
questionário aos alunos do 1º período do CST em Sistemas de Telecomunicações do
IFFluminense, curso presencial e noturno.
A etapa de coleta de dados iniciou-se com a explicação sobre a natureza da
investigação. Foi solicitado formalmente aos alunos um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (APÊNDICE C). Dos 30 alunos matriculados na turma, 27
assinaram o termo aceitando participar do experimento. Em seguida, foram
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apresentados os objetivos da pesquisa, abordando o processo de trabalho didático
metodológico no semestre letivo.
Antes de tratar das análises qualitativas, alguns dados numéricos são
necessários para ajudar na apresentação da análise.
A Tabela 5 refere-se ao quantitativo da população e da amostra.
Tabela 5 - Quantitativo da população e da amostra
ITENS

ALUNO (S)

PROFESSOR (ES)

População Total
Termo de Consentimento
Questionário I
Questionários II e III
Amostra Final

30
27
25
21
21

18
1
0
0
1

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Conforme Tabela 5, o total de alunos matriculados em 2017/1 no CST em
Sistemas em Telecomunicações, na ocasião da coleta de dados, era de 30 alunos;
porém, dos 27 alunos que assinaram o termo, 25 (83,33%) responderam ao
Questionário I, e 21 (70%) efetivamente participaram como sujeitos na construção do
trabalho, respondendo aos Questionários II e III. Salienta-se que nove (9) alunos não
deram continuidade à pesquisa por motivos diversos (pessoais, profissionais e
outros).
A Tabela 6 apresenta informações que caracterizam gênero e faixa etária dos
alunos.
Tabela 6 - Faixa etária e gênero da amostra.
ALUNO (S)

FAIXA ETÁRIA

TOTAL

18 a 25 anos
26 a 35 anos
36 a 45 anos
Acima de 45 anos

Homens
8
6
0
0

Mulheres
10
1
0
0

18
7
0
0

Total

14

11

25

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Em relação à faixa etária dos participantes, representada na Tabela 6, verificase que dos 25 alunos que responderam o Questionário I, 18 (72%) deles tinham entre
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18 a 25 anos. Na faixa que compreende 26 a 35 anos, contam-se sete (7) (28%)
discentes, e acima de 35 anos, não houve participantes.
Quanto à distribuição dos alunos por gênero, não há disparidade significativa.
Os participantes eram 14 homens (56%) e 11 mulheres (44%).
O quadro docente do CST em Sistemas em Telecomunicações é composto por
18 professores e apenas um (1) estava lecionando a disciplina Eletrônica Digital (ED)
no período da pesquisa, e aceitou ser o colaborador para a realização desse
experimento, após assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE
B).
O professor que implementou a SD-AppED em sala de aula atua no Curso
Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações desde 2005, ministrando
desde então a disciplina Eletrônica Digital. Por se tratar de um curso tecnológico, o
docente já havia feito uso de simuladores computacionais nesta e em outras
disciplinas. O professor mostrou-se interessado e entusiasmado em trabalhar com
essa nova ferramenta de ensino. No entanto, essa foi a primeira vez que utilizou
aplicativos móveis como recurso didático e o smartphone como instrumento de
acesso, orientado por uma SD.
2.5 Tipo de Pesquisa
Esta pesquisa, quanto ao tratamento dos dados, classifica-se como uma
Pesquisa-Ação Colaborativa com abordagem qualitativa descritiva. Segundo Lewin
(1890-1947), uma das características da Pesquisa-Ação Colaborativa é a necessidade
de superar a lacuna entre teoria e prática, procurando interferir na prática de modo
inovador. Nesse sentido, os procedimentos adotados pela autora desta Tese, em torno
da disciplina de Eletrônica Digital, foram delineados e executados em conjunto com o
professor colaborador6, uma vez que a autora delineou a SD-AppED e o professor
aplicou em sala de aula.
Sobre a abordagem qualitativa descritiva, Bogdan e Biklen (1994) se
preocupam em questionar os sujeitos da investigação, com o propósito de
compreender o modo como interpretam suas experiências e como eles estruturam o

6Professor

Colaborador: o experimento foi aplicado por outro professor do CST de Sistemas de
Telecomunicações para não induzir os participantes e evitar algum tipo de contaminação durante a
pesquisa.
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ambiente no qual se inserem. Sendo assim, foram utilizados questionários como
instrumentos de coleta de dados, que permitiram investigar a abordagem da SDAppED, levando em consideração as concepções que direcionam as ações e as
interações envolvidas durante a sua implementação.
2.6 Instrumentos Para a Coleta de Dados
Este Subtópico apresenta os questionários e a entrevista guiada como
instrumentos para a coleta de dados utilizadas neste estudo. Cada questionário
apresenta objetivos específicos relacionados a cada público (alunos e professor),
contendo perguntas fechadas e semiabertas, com opção “outros” e/ou solicitação de
comentários.
Para Cervo e Bervian (2002), o questionário tem sido empregado em pesquisas
científicas por diversas razões, sobretudo devido a sua pertinência para o senso
comum e, por isso, a naturalidade com que os respondentes encaram esse
instrumento, porque é a forma mais usada para coletar dados, pois possibilita medir
com melhor exatidão o que se deseja. Em geral, a palavra questionário refere-se a um
meio de obter respostas às questões por um procedimento que o próprio informante
preenche. Ele contém um conjunto de assuntos, logicamente relacionados com um
problema central.
Desse modo, sob a ótica de Selltiz et al. (1960) o questionário é um dos
instrumentos criados para oferecer informações sobre percepções, sentimentos,
crenças, motivações, previsões ou até mesmo planos futuros das pessoas. Nele, "dáse o grande peso à descrição verbal da pessoa para obtenção de informação quanto
aos estímulos ou experiências a que está exposta e para o conhecimento de seu
comportamento" (p. 265).
O questionário apresenta-se como um importante instrumento de coleta. Ele
pode ser aplicado a um grande número de pessoas e pela sua impessoalidade,
assegura certa uniformidade na elaboração das respostas. Sem mencionar a
sensação de liberdade que pode causar aos respondentes, na medida em que se
sentem à vontade para responder. A esse respeito Selltiz et al. (1960, p. 266) defende
uma característica do questionário, “que, às vezes, embora nem sempre desejável, é
desejável”.
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Em relação aos questionários utilizados na pesquisa, os mesmos foram
subdivididos em duas partes. A primeira foi composta por questões de identificação
que permitiram caracterizar o grupo pesquisado, além de levantar dados sobre: i) o
tipo de dispositivo móvel que o aluno possuía; ii) a experiência com o uso dos
smartphones em sala de aula e; iii) a percepção a respeito do uso do aplicativo móvel
na disciplina de Eletrônica Digital. A segunda parte, como técnica principal da coleta
de dados empregou-se o teste da SD-AppED, com objetivo de investigar as
funcionalidades do smartphone a fim de verificar a viabilidade de se utilizar aplicativos
móveis para fins didáticos a partir do dispositivo móvel como ferramenta de acesso.
Em cada questionário foi solicitado aos alunos um pseudônimo, de modo a
preservar sua identidade.
Sobre a entrevista guiada, está teve um papel importante na pesquisa, pois,
por meio dela, percebeu-se a forma como os indivíduos interpretam as suas
experiências (PATTON, 2001). Já o autor Gil (2002), traz dois conceitos de entrevistas,
tais como: (i) semiestruturada - quando guiada por pontos de interesse que o
entrevistador vai explorando ao longo de seu curso; (ii) informal - quando se distingue
da simples conversação apenas por ter como objetivo básico a coleta de dados.
Bodgan e Biklen (2010) comentam que a entrevista é um instrumento utilizado
com o intuito de obter dados do sujeito entrevistado, a partir de sua própria linguagem
e descrição sobre o assunto da entrevista. Já o termo “guiada” vem do tipo de
entrevista, sendo esta semiestruturada e de questões encadeadas de forma
sequencial, a fim de atender ao objetivo do entrevistador, podendo ser presencial ou
virtual (PEREIRA, 2011).
Com isso, na presente Tese, foi utilizada a entrevista do tipo semiestruturada
com o professor da disciplina, e a entrevista informal para conversas ocasionais de
curta duração, intencionais ou não, para pequenos esclarecimentos das informações
já obtidas na entrevista semiestruturada.
2.6.1 Questionário Pré-experimento (Questionário I)
O questionário I (APÊNDICE D), proposto no início da experimentação da SDAppED, objetivou investigar a relação dos alunos com seu aparelho celular. Além
disso, também buscou averiguar as funcionalidades desse dispositivo móvel a fim de
verificar a viabilidade de se utilizar aplicativos móveis para fins didáticos a partir
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desses dispositivos. Esse questionário caracteriza-se por possuir questões objetivas
semiabertas, com um espaço deixado em algumas perguntas para o aluno
complementar e/ou justificar sua resposta. Ele foi composto por oito (8) itens que
abordaram questões como: características do smartphone; relação do aluno com o
dispositivo e funções que ele utiliza no dia a dia. Além desses itens, também trouxe
questões para investigação e análise descritiva, uma vez que buscou traçar o perfil
dos estudantes enquanto usuários de smartphones.
2.6.2 Questionários Pós-experimento (Questionários II e III)
O questionário II (APÊNDICE E) proposto ao final da experimentação da SD
objetivou coletar dados sobre a experiência do aplicativo (Logic Simulator Pro) em sala
de aula, após a utilização da SD-AppED. Trata-se de um questionário semiaberto,
apresentando uma questão aberta, em que o aluno pôde expor, textualmente e de
forma livre, sua opinião sobre a experiência em sala de aula, além dos 19 itens que
se encontram organizados em forma de múltipla escolha, oferecendo cinco opções de
resposta de acordo com a escala Likert7.
O questionário III (APÊNDICE F) seguiu os mesmos critérios do questionário II;
porém direcionado à experiência do aplicativo (Solução para Mapa de Karnaugh) em
sala de aula, após a utilização da SD-AppED. Nesse contexto, os questionários II e
III permitiram identificar a percepção dos discentes sobre a forma como o conteúdo
foi ministrado em sala de aula, além de possibilitar uma análise qualitativa,
considerando o tema da SD, o recurso didático sugerido e o uso do smartphone como
instrumento de acesso aos aplicativos.
2.6.3 Entrevista Guiada Direcionada ao Docente
A Entrevista Guiada foi direcionada ao docente e teve como objetivo investigar
a experiência dele em sala de aula por meio do uso de aplicativos móveis a partir de
smartphone, orientado pelos passos da SD-AppED.

Escala Likert: É um tipo de escala de resposta que faz vínculo entre as ciências exatas,
principalmente a matemática aplicada e estatística. Consiste no conjunto de técnicas utilizadas para
mensurar e comprovar experimentalmente, um conjunto ou uma gama de comportamentos que se
deseja conhecer, normalmente é usado em questionários, em pesquisas de opinião (LIKERT, 1932).
7
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Com formato de um roteiro, foi composta por três quadros com nove questões
discursivas relativas ao uso de smartphone, 16 questões sobre os aplicativos móveis
Logic Simulator Pro e Solução para Mapa de Karnaugh e 11 questões sobre a
experiência de utilizar a SD-AppED em sala de aula, conforme mostra o Apêndice G.
Todo o trabalho foi conduzido pela autora deste estudo e, com ele, dados
relevantes em relação aos aspectos subjetivos e sociais do tema abordado foram
expostos. Além disso, a narrativa produzida pelo professor entrevistado poderá
produzir melhorias na SD, além de permitir uma reflexão sobre o uso de aplicativos
móveis em outras disciplinas e/ou cursos, a partir de smartphone.
Em uma única etapa, a entrevista ocorreu de forma presencial com duração de,
aproximadamente, 45 minutos. A entrevista foi transcrita integralmente, mantendo
exatamente os termos utilizados, a fim de manter a veracidade das informações e a
qualidade das análises.
2.7 Ferramentas Para a Análise de Dados
De acordo com Fontana e Frey (1994), uma análise dos dados busca reduzir o
volume coletado a um conjunto essencial que forneça informação sobre os dados
estudados.
Nesta pesquisa, utilizou-se como ferramenta de análise dos dados a Análise
Quantitativa e a Análise de Conteúdo (AC).
2.7.1 Análise Quantitativa
Segundo Lüdke e André (1986), uma análise ou abordagem quantitativa recorre
a indicadores numéricos para realizar inferências sobre uma situação a partir de uma
amostra em estudo. Para isso, geralmente, são realizadas análises estatísticas nos
dados obtidos na amostra em estudo.
Nesta pesquisa, como a população é pequena, não será coerente fazer uma
análise estatística. Sendo assim, os dados obtidos a partir das questões objetivas dos
questionários II e III serão quantificados e analisados numericamente. Por meio dessa
análise, será possível concluir resultados da quantização das respostas dos alunos
para cada item analisado.
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2.7.2 Análise de Conteúdo
A análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977) visa a analisar um conjunto
de dados a partir de um método interpretativo, ou seja, qualitativamente.
Nesse sentido, visando a interpretar as narrativas dos alunos a respeito do
experimento com o uso dos aplicativos a partir da SD-AppED, foi utilizada a AC
apenas nas respostas da última questão dos questionários II e III (20ª questão). Tal
análise foi considerada para essa questão por se enquadrar nos pressupostos de uma
concepção crítica e dinâmica da linguagem8 (PUGLISI; FRANCO, 2005).
Para Bardin (1977), a Análise de Conteúdo pode ser considerada como um
conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.
O método de AC deste estudo compreende as seguintes fases de forma
sintetizada:
 Leitura geral do material coletado (comentários dos alunos);
 Recorte do material em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos);
 Estabelecimento de categorias que se diferenciam, tematicamente, nas
unidades de registro (passagem de dados brutos para dados organizados);
 Agrupamento das situações de registro em categorias comuns;
 Agrupamento progressivo das categorias (iniciais, intermediárias e finais); e
 Inferência e interpretação, respaldadas no referencial teórico.
Com base nessa organização, o uso da AC como instrumento de análise de
dados na questão aberta permite uma ampla apreciação sobre o experimento com a
SD-AppED. Dessa forma, foi possível identificar e refletir sobre dados pontuais como
forma de ensinar e de aprender, o papel do professor frente a SD-AppED diante dos
aplicativos utilizados, além dos aspectos negativos e positivos levantados pelos
alunos sobre todo contexto.
Nesta Parte foi exposta a metodologia utilizada para a realização da
investigação a partir dos instrumentos para a coleta de dados e da ferramenta para
análise.

Linguagem: é como uma construção real de toda a sociedade e como expressão da existência
humana que, em diferentes momentos históricos, elabora e desenvolve representações sociais no
dinamismo interacional que se estabelece entre linguagem, pensamento e ação (PUGLISI; FRANCO,
2005).
8
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Na Parte 3, serão apresentados, em detalhes, as etapas de um Modelo
Genérico que orienta a construção e a implementação de uma SD-App, na disciplina
de Eletrônica Digital.
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3 SD-AppED: CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO A PARTIR DE UM MODELO
GENÉRICO
Esta Parte apresenta uma proposta de Modelo Genérico para a Construção de
uma SD específica para o uso de aplicativos móveis como recurso didático chamada
de SD-App. O objetivo desse Modelo Genérico é auxiliar o professor a construir e
implementar a SD-App, com base nos procedimentos descritos em cada etapa
sugerida. Esse Modelo Genérico para Construção de SD-App, deverá atender às
demandas/restrições do professor, independente da área de atuação ou nível de
ensino.
Também apresenta a construção da SD-AppED, proposta pela autora, com
base nas orientações do Modelo Genérico. Essa SD-App foi construída para ser
aplicada na Disciplina de Eletrônica Digital do curso superior de tecnologia de
telecomunicações, sendo então chamada de SD-AppED.
3.1 Construção do Modelo Genérico para a SD-App
Após a pesquisa bibliográfica, verificou-se a inexistência de um procedimento
sistemático para a implementação de aplicativos móveis em sala de aula, sobretudo
para a implementação desses aplicativos, a partir de smartphone, no ensino superior.
Essa carência motivou o desenvolvimento da SD proposta nesta Tese, sendo
chamada de SD-App. Com o objetivo de auxiliar e incentivar outros educadores a
inserirem aplicativos móveis em sala de aula, buscou-se descrever cada etapa de
construção da SD, desde seu planejamento até a sua implementação.
Uma SD-App possui alguns requisitos que devem ser observados antes de sua
construção e, principalmente, antes de sua implementação por se tratar de um método
de ensino que utiliza ferramentas tecnológicas em sala de aula. Dessa forma, faz-se
necessário verificar se o ambiente de ensino e os alunos estão preparados para fazer
parte do que será proposto com a SD-App. Nesse sentido, foram estabelecidas
algumas orientações gerais para o planejamento, desenvolvimento e implementação
da SD-App, divididas em cinco etapas, como mostra a Figura 3.
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Figura 3 - Modelo Genérico para a Construção da SD-App
Fonte: Própria.

As etapas do Modelo Genérico para Construção da SD-App, visto na Figura 3,
estão descritos a seguir.
I) Análise de Viabilidade
O docente, antes de utilizar um aplicativo móvel em sala de aula, deve verificar
se existem condições básicas para a realização desse procedimento. Nesse sentido,
essa primeira etapa sugere que seja verificada a existência de condições favoráveis
que viabilize a implementação do uso de aplicativos móveis em sala de aula, a partir
de um dispositivo móvel como notebook, ultrabook, tablet, PDA (Personal Digital
Assistants - Assistente Pessoal Digital, palmtop), smartphone, entre outros. Para esse
diagnóstico, as análises serão direcionadas tanto para os alunos quanto para o
ambiente de ensino.
No que se refere aos alunos, deverá ser verificada a quantidade de discentes
que possuem o dispositivo que o professor deseja utilizar como instrumento de acesso
ao aplicativo. Além disso, também devem ser levados em conta as características dos
dispositivos como sistema operacional e acesso à internet. A quantidade do dispositivo
mostrará ao professor se é possível utilizar esse instrumento ou não. Já as
características do dispositivo, irá influenciar no tipo de aplicativo móvel que ele vai
usar, visto que alguns sistemas operacionais possuem algumas restrições com
determinadas lojas virtuais.
Já em relação ao ambiente de ensino, deve ser verificado se ele possui
infraestrutura adequada para o uso da ferramenta. Nesse caso, o professor
interessado em usar o aplicativo deverá verificar três pontos junto à escola. O primeiro
ponto é se a escola autoriza o uso do dispositivo móvel desejado em sala de aula. O
segundo ponto, caso o professor queira utilizar dispositivos móveis da própria
instituição de ensino, é se ela possui esses dispositivos em quantidade suficiente para
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atender a esse grupo de alunos. Por último, considerando que os aplicativos são
baixados da internet, esse terceiro ponto verifica se a escola possui acesso à internet
e se a disponibiliza para os alunos.
A Figura 4 ilustra a Análise de Viabilidade com imagens que representam as
ações realizadas nesta etapa, como a pesquisa sobre a infraestrutura do ambiente de
ensino e os tipos de dispositivos móveis dos alunos.

Figura 4 – Ilustração da Análise de Viabilidade
Fonte: Própria.

As imagens ilustradas na Figura 4 destacam a pesquisa sobre os tipos de
dispositivos móveis e seus sistemas operacionais, a verificação a respeito do sinal de
internet disponível para os alunos e a liberação do uso de dispositivos móveis na
instituição.
II) Pesquisa de Aplicativos Móveis
A escolha do aplicativo que será utilizado em sala de aula deve considerar as
demandas do professor e da disciplina, assim como as restrições dos alunos. Dessa
forma, deve ser feito um levantamento sobre os aplicativos móveis que contemplem
os conteúdos da disciplina escolhida, de maneira clara e objetiva. Também deverá ser
considerado o perfil dos estudantes que utilizarão os aplicativos, a fim de escolher,
por exemplo, se é viável utilizar um aplicativo em inglês ou não.
Nessa pesquisa, sugere-se ainda que se faça busca por aplicativos livres de
custo para o aluno e/ou para a instituição. Esse procedimento tem o objetivo de
viabilizar o uso de aplicativos móveis em instituições públicas de ensino.
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Ainda durante a etapa de pesquisa de aplicativos, deve-se testar os aplicativos
selecionados antes de introduzi-los em aula, pois alguns podem conter problemas
técnicos que impeçam sua utilização.
A pesquisa sobre aplicativos móveis voltados ao ensino pode ser feita na base
de dados de lojas virtuais, como App Store e Play Store. Essas lojas virtuais oferecem
aplicativos móveis para o sistema operacional iOS e Android, respectivamente.
A seguir, as imagens exibidas na Figura 5 representam as ações realizadas na
etapa de Pesquisa de Aplicativos Móveis.

Figura 5 – Ilustração da Pesquisa de Aplicativos Móveis
Fonte: Própria.

Na Figura 5 é possível identificar ações de seleção e descarte de aplicativos
móveis. Essas ações se realizam após pesquisas feitas em bases de dados
adequadas, considerando o perfil de alunos, seus dispositivos móveis e a ementa da
disciplina.
III) Planejamento da Aula
No planejamento da aula, o professor deverá escolher qual/quais conteúdo (s)
deverão ser abordados com o auxílio do aplicativo móvel, na sua disciplina. Para isso,
o docente precisa analisar, previamente, todo conteúdo programático da disciplina em
questão, separar os conteúdos que precisam ser abordados através de aplicativos e
relacioná-los com os aplicativos pesquisados.
Esses procedimentos, durante o planejamento da aula, garantirão que
conceitos abstratos sejam prioridades no momento de se utilizar o aplicativo. Além
disso, conceitos que devem ser elucidados por meio de práticas ou experimentos
também deverão ser priorizados.
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A Figura 6 ilustra as ações do docente durante a etapa de Planejamento de
Aula.

Figura 6 – Ilustração do Planejamento de aula
Fonte: Própria.

Na Figura 6 identifica-se o planejamento da aula realizado pelo professor, tendo
como base: o currículo da disciplina; a principal ferramenta didática a ser utilizada
(aplicativo móvel); os conceitos a serem explanados por meio do aplicativo; os
recursos didáticos auxiliares (apostila, Power Point, livros, etc.); e o instrumento de
acesso aos aplicativos (dispositivo móvel).
IV) Construção da SD-App
Para construir uma SD-App o professor deve considerar a carga horária da
disciplina, os conteúdos abordados por ela e a ordem em que esses conteúdos se
apresentam na ementa. Também deverá ser analisada a complexidade e extensão de
cada conteúdo, além da seleção dos conteúdos indicados para utilizar aplicativos
móveis como recurso didático.
A carga horária da disciplina influenciará na divisão da SD-App, que poderá ser
chamada de etapas, passos ou módulos. Além disso, esse tempo também irá
influenciar na duração dessas divisões. Desse modo, quanto mais extensa a carga
horária, maior o número de divisões ou mais extensa será a duração dessa divisão.
A ordem dos conteúdos deve ser respeitada no momento de montar a estrutura
da SD-App, pois algumas disciplinas, principalmente as técnicas e tecnológicas,
costumam apresentar conteúdos sequenciais, que dependem de um conceito
explanado anteriormente para ser compreendido.
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A complexidade e a extensão do conteúdo também devem ser levadas em
conta, pois essas características irão definir a duração das divisões da SD-App por
necessitar de mais tempo para explanação dos conteúdos.
A seleção dos conteúdos que necessita de uma abordagem por meio de
aplicativos móveis, realizada na etapa de planejamento, irá definir em quais divisões
os aplicativos serão alocados.
Observando todas as considerações para a construção SD-App, o docente
obterá uma SD-App que poderá ser aplicada em diferentes disciplinas e em qualquer
nível de ensino.
As imagens mostradas na Figura 7 ilustram a etapa de Construção da SD-App,
considerando o tempo de aula da disciplina e os conteúdos a serem trabalhados.

Figura 7 – Ilustração da Construção da SD-App
Fonte: Própria.

Durante a construção da SD-App, o docente deve levar em consideração: a)
carga horária da disciplina, b) tempo de aula e c) complexidade dos conteúdos para
montar os módulos que compõem a SD-App.
V) Implementação da SD-App em Sala de Aula
Nesta etapa o professor deverá utilizar a SD-App em sala de aula. Para isso,
ele deverá apresentar previamente o plano de aula para os alunos e falar da
metodologia a ser utilizada.
Ainda nesta etapa, como se trata de uma SD específica para o uso de
aplicativos móveis em sala de aula, é necessário que o docente adote alguns
procedimentos nas primeiras aulas. Sugere-se que essas ações sejam realizadas nos

71

dois primeiros encontros/aulas, tais como: apresentação do aplicativo; instalação do
aplicativo móvel nos dispositivos dos alunos; teste de funcionamento do aplicativo de
acordo com as instruções passadas pelo professor; desenvolvimento do conteúdo que
será trabalhado em sala de aula, com a nova ferramenta.
Para o procedimento de instalação, o professor deverá instruir os alunos a
respeito da instalação do aplicativo móvel que será usado na aula, passando todas as
informações necessárias para esse procedimento e sinalizando quais dispositivos
serão utilizados como ferramenta de acesso. Na impossibilidade de alguns alunos
baixarem o aplicativo em aula, caberá ao professor fornecer informações para que
eles possam instalar o aplicativo fora do ambiente de ensino. Isso deverá ser feito com
antecedência, pois todos os alunos deverão testar o aplicativo em aula e no mesmo
dia.
Para testar o aplicativo, o professor fornecerá instruções em sala, além de
verificar, junto aos alunos, se ele está funcionando adequadamente. Caso tenha sido
observado algum problema, o professor poderá orientar o aluno a reinstalar o
aplicativo.
Uma vez que o aplicativo móvel esteja funcionando adequadamente, o
professor apresentará essa ferramenta, relacionando-a com os conteúdos que serão
trabalhados. Com isso, pretende-se despertar a curiosidade dos alunos a respeito do
conteúdo teórico e sobre o recurso didático a ser utilizado, cabendo ao professor
decidir se utiliza o aplicativo durante ou depois da abordagem teórica do conteúdo.
Dentre os procedimentos sugeridos no Modelo Genérico para Construção de
SD-App, as três primeiras etapas são comuns a qualquer disciplina, caso o professor
tenha interesse em utilizar aplicativos móveis como ferramenta de auxílio na
aprendizagem. A partir das duas últimas etapas, a SD-App é construída e
implementada, considerando as características e demandas da disciplina escolhida.
A Figura 8 representa as ações executadas durante a etapa de Implementação
da SD-App.
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Figura 8 - Ilustração da Implementação da SD-App em Sala de Aula
Fonte: Própria.

As imagens da Figura 8 lembram que durante a implementação da SD-App em
sala de aula, o docente deve realizar ações como: a) apresentar o conteúdo e os
aplicativos para os alunos; b) instalar e testar os aplicativos junto aos estudantes; c)
descrever as atividades e a metodologia que será utilizada em sala de aula; seguir o
planejamento pedagógico da SD-App durante as aulas da disciplina.
3.2 Implementação a partir do Modelo Genérico para a SD-AppED
Conforme as orientações do Modelo Genérico para Construção de SD-App,
será construída e implementada a SD-AppED em sala de aula. Para isso serão
seguidas as cinco etapas descritas no item 3.1 (ver p. 66).
A SD-AppED foi proposta para a disciplina de Eletrônica Digital ministrada no
primeiro período do CST em Sistemas de Telecomunicações do IFFluminense, na
cidade de Campos dos Goytacazes, pelo fato de possuir carência de equipamentos
que possam auxiliar em nossas práticas pedagógicas dentro e fora da sala de aula.
A escolha da instituição de ensino, assim como a opção pelo referido curso,
baseou-se na trajetória acadêmica da autora dessa Tese, na gestão e docência do
CST em Sistemas de Telecomunicações do IF Fluminense, desde 2007. Tal vivência
possibilitou perceber a dificuldade de alguns alunos em assimilar conceitos abstratos
da disciplina ED, uma das razões pela qual essa disciplina foi contemplada. A outra
razão foi pelo fato dessa disciplina estar inserida no currículo de outros cursos
superiores de tecnologia, como os cursos das áreas de Computação, Automação e
Eletrônica.
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Vale ressaltar que o CST em Sistemas de Telecomunicações é voltado para a
área tecnológica e que, portanto, necessita acompanhar as atualizações advindas do
mercado tecnológico. Nesse sentido, o experimento com o uso de aplicativos móveis,
a partir da SD-AppED no referido curso, estimula os alunos a utilizar recursos didáticos
tecnológicos, aproximando-os à realidade do mundo atual.
A seguir, serão descritas as cinco etapas executadas para a construção e
implementação da SD-AppED.
3.2.1 Execução da Etapa I: Análise de Viabilidade
Para a execução desta etapa, inicialmente, foi decidido que o instrumento de
acesso aos aplicativos seria o smartphone. Essa escolha baseou-se devido os alunos
já possuíssem esse dispositivo móvel e que ele já se encontrasse presente no
cotidiano desse público.
Nesse contexto, a análise da viabilidade foi feita baseando-se no uso do
smartphone como instrumento de acesso aos aplicativos em sala de aula. Para isso,
foi verificada a existência de condições favoráveis para o uso desse dispositivo móvel
em sala de aula. Para esse diagnóstico, as análises foram direcionadas tanto para os
alunos, considerando as características e os serviços de seus smartphones, quanto
para o ambiente de ensino, no que se refere à infraestrutura adequada para o uso da
ferramenta.
Dessa forma, foram feitas as seguintes ações:


Verificação se a maioria dos alunos possuía smartphones;



Confirmação da existência de conexão à internet no ambiente de ensino

(sala de aula do IFFluminense).
Esses questionamentos levaram em consideração dois requisitos básicos para
o uso de aplicativo móvel em sala de aula: a presença do smartphone e a possibilidade
de baixar o aplicativo pela internet.
No entanto, para obter tais informações, foi recomendado, para a execução
dessa primeira etapa, o uso de um instrumento de coleta de dados, como por exemplo,
o Questionário I (Apêndice D), que contou com 8 (oito) itens sobre as características
dos smartphones dos alunos e como é a relação dos discentes com o dispositivo
móvel.
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Sobre as características dos smartphones, os dados obtidos pelo questionário
revelaram que, dos 25 alunos pesquisados, 24 (96%) possuíam aparelhos de telefonia
móvel, do tipo smartphone e possuíam acesso à internet dentro da sala de aula.
Desses 24 smartphones, 20 (80%) utilizaram o Android como sistema operacional, 5
(20%) usaram o sistema iOS.
A respeito das relações dos discentes com esse dispositivo móvel, 16 (64%)
alunos nunca utilizaram aplicativos em seus smartphones com fins didáticos e 7 (28%)
jamais fizeram uso de nenhum recurso do smartphone com esse objetivo. Também foi
identificado que 15 (60%) alunos usam ou já utilizaram algumas funcionalidades do
dispositivo móvel com objetivo didático, tais como: pesquisas, fotografias, envio e
recebimento arquivos (texto, áudio, vídeo e imagem), pacote office, gravação de
vídeos e áudio, calculadora, e-mail, blocos de notas, aplicativos de mensagens
instantâneas, redes sociais, dicionário de inglês, calendário e agenda.
Por fim, com os dados obtidos, constatou-se a viabilidade de utilizar os
smartphones dos alunos como instrumento de acesso aos aplicativos móveis, já que
a maioria possui esse dispositivo e com sistema operacional adequado para utilização
em sala de aula.
Considerando também que os alunos precisam de serviço de internet para
baixar e/ou atualizar os aplicativos móveis em seu smartphone, foi verificado se existe
esse serviço por parte da instituição de ensino. Nesse sentido, observou-se que o
IFFluminense oferece o serviço de internet para acesso de todos os alunos e que esse
serviço pode ser utilizado em sala de aula. Além disso, existe também a cobertura do
serviço de internet disponibilizada pelas operadoras de serviço celular, caso o aluno
tenha contratado. Com isso, concluiu-se que a utilização de aplicativos móveis com
esse grupo de alunos e nessa instituição seria viável.
3.2.2 Execução da Etapa II: Pesquisa de Aplicativos Móveis
Para a execução desta segunda etapa, primeiramente, optou-se por utilizar
somente os aplicativos móveis livres de custos. Essa decisão foi tomada para viabilizar
a implementação da SD-AppED em uma instituição pública. Dessa forma, realizou-se
a pesquisa dos aplicativos gratuitos que contemplavam os conteúdos relacionados à
disciplina de Eletrônica Digital.
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Apesar da opção por aplicativos móveis gratuitos ter eliminado uma quantidade
significativa de aplicativos de boa qualidade, essa prática possibilitou a utilização
dessa ferramenta dentro e fora de sala de aula, uma vez que ainda foi possível
encontrar softwares e aplicativos livres de custos que atendessem às necessidades
do professor e dos alunos. Além disso, a utilização de aplicativos gratuitos permitiu
que o docente utilizasse mais de um aplicativo no mesmo período letivo, sem
depender de recursos financeiros.
Durante a seleção dos aplicativos móveis foram detectados alguns prérequisitos de usabilidade, considerando as características da instituição e do grupo de
alunos que faria parte desse experimento. Além desses requisitos, também foram
levados em consideração os conceitos relacionados ao conteúdo da disciplina, a
facilidade de uso da ferramenta, o idioma e a compatibilidade com o sistema
operacional Android, já que esse foi identificado como o mais usado pelos alunos.
Sendo assim, os pré-requisitos selecionados foram:
 Interface amigável9;
 Opção em português;
 Maior grau de representação do conteúdo;
 Aplicativo gratuito;
 Aplicativo compatível com Android;
 Aplicativos com funcionalidades que atendessem às demandas da

disciplina.
Com base nesses requisitos, no período de março a maio de 2017, foi efetuada
a busca de Apps para o Android e iOS, na loja virtual “Play Store” e “App Store”,
respectivamente. Para identificá-los foram utilizadas as seguintes palavras-chave
para a busca: “Eletrônica Digital”, “Aprendizagem de Eletrônica Digital” e “Aprendendo
Eletrônica Digital”.

9 Interface amigável:

Interconexão de sistemas ou equipamentos feitos de forma a não gerar conflitos.
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O total de aplicativos encontrados, a partir dessa busca, pode ser visto no
Quadro 2.
Quadro 2 - Aplicativos educacionais para o ensino e aprendizagem de Eletrônica Digital
APLICATIVOS

ElectroDroid

OBJETO DE ESTUDO

PROPOSTA DIDÁTICA

Calculadora; conversores de
decibéis, frequências, A/D;
lógica booleana; pinagens;
código ASCII,
lista de
Baterias, CI.

Conjunto
simples
e
poderoso de ferramentas
de eletrônica e de
referência.

EveryCircuit

Osciloscópio;
interface
intuitiva; salva e carrega
circuito; simulação transitória.
fontes geradores de sinal;
portas lógicas.

Logic Simulator Pro

Portas
lógicas,
botões,
displays, lâmpadas, relógios,
flip-flops, travas, multiplex.

Eletrônica Digital

MK com até 5 variáveis de
entrada.

Digital Electronics

Logic Gates

Binary Fun Game

Boole

#booleaning
Solução para mapas
de Karnaugh

Conversão
numérica;
códigos:
Gray,
ASCII;
EBCDIC;
7
segmentos;
álgebra booleana teoremas;
mintermos e maxtermos;
portas logicas, MK, mux;
demux;
somadores;
codificadores.
Portas lógicas;
simbologia, tabela verdade e
ICs.

Permite criar e simular
circuitos digitais. Permite
observar, em tempo real,
os resultados produzidos
por um conjunto de
entradas, entre outros
parâmetros.
Salva o projeto, podendo
ser acessado através da
interface
de
circuito
aberto.
Simplifica
sistemas
digitais usando o método
MK;
Realiza conversão de
base. Gera tabela de
código gray com até 6
variáveis.

Manual
Digital.

de

Eletrônica

Ensina
sobre
as
diferentes portas lógicas.

Jogo
que
converte
números binários em
Código binário; sistema de
decimais. Possui níveis.
numeração binário.
Ensina codificação e
decodificação.
Tabela
verdade;
MK;
Escreve função booleana
expressão simplificada; dupla
e gera tabela verdade,
expressão;
mintermos
e
mapa de Karnaugh.
maxitermos.
Escreve
funções
Combina
os
operadores
booleanas e gera tabela
lógicos.
verdade.
MK de 2, 3, 4 e 5 variáveis e Resolve
mapas
de
exibe
tabela
verdade, Karnaugh.
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expressão lógica e circuito
lógico.
Logic Gates
Simulator

Simula circuitos lógicos e
jogo com níveis.
Fonte: Play Store e App Store, 2017.

Portas Lógicas.

Durante a execução da busca, foram identificados 11 aplicativos, como mostra
o Quadro 2. Após esse levantamento, os aplicativos duplicados ou indisponíveis para
instalação em smartphone foram excluídos. Também foram descartados aqueles
aplicativos que abordavam assuntos diferentes ao interesse desta pesquisa.
Os Apps selecionados apresentam propostas pedagógicas que envolvem
atividades lúdicas como jogos e interfaces gráficas. Na sua maioria são simuladores
que contemplam o conteúdo didático referente a atividades de ED em aula.
Para a experimentação da SD-AppED, o professor da disciplina selecionou, os
aplicativos mais adequados para utilização em sala de aula. Essa escolha baseou-se
nos seguintes aspectos:
 Aplicativos que apresentavam maior nível de detalhamento na

representação dos conceitos da disciplina de Eletrônica Digital;
 Aplicativos com interfaces que permitiam interatividade com essa

ferramenta.
Assim, após a seleção realizada pelo docente, chegou-se nos 4 (quatro)
aplicativos selecionados: Logic Simulator Pro, Logic Gates, Logic Gates, Simulator e
Solução para Mapa de Karnaugh.
Esses aplicativos foram contemplados por serem mais relevantes e por
apresentarem assuntos relacionados ao processo ensino-aprendizagem da disciplina
de Eletrônica Digital.
3.2.3 Execução da Etapa III: Planejamento da Aula
Nesta etapa o professor considerou os conteúdos com maior grau de
abstração, a dificuldade de aprendizagem dos alunos e o fato que os aplicativos
móveis seriam usados no ensino superior. Desse modo, o professor analisou toda a
ementa da disciplina e selecionou os conteúdos que demandavam recursos extras
para maior elucidação dos conceitos. Esse procedimento resultou na seleção dos
seguintes conteúdos: funções e portas lógicas; álgebra de Boole; circuitos
combinacionais; codificadores e decodificadores; unidade lógica aritmética; circuitos
sequenciais; flip-flops; multiplex e demultiplex e memórias.
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Após identificar os conteúdos que seriam abordados através dos aplicativos
móveis, o professor buscou, nos quatro aplicativos selecionados na etapa anterior, os
que mais atenderiam as suas expectativas e as necessidades dos alunos. Assim,
foram selecionados os dois aplicativos mostrados no Quadro 3.
Quadro 3 - Aplicativos de ED para o ensino superior do curso de telecomunicações
APLICATIVOS

PROPOSTA DIDÁTICA

Apresenta interface amigável, possui os principais
blocos lógicos básicos e sequenciais necessários ao
ensino dos principais conteúdo da disciplina, ou seja,
Logic Simulator Pro
circuitos combinacionais e circuitos sequenciais
respectivamente.
Possui funcionalidades que complementarão o ensino
Solução para mapa de
da disciplina, como simplificação de expressões
karnaugh
booleanas e circuitos lógicos.
Fonte: Play Store, 2017.

Os dois Apps e suas respectivas propostas didáticas, descritas no Quadro 3,
abordam pontos de interesse para o uso de tecnologias móveis em aula, tais como: i)
fácil identificação de conteúdo; ii) interação com a ferramenta; iii) possibilidade de
aulas mais dinâmicas e interativas; iv) formas diferentes de abordar conceitos
técnicos; v) autonomia no estudo; vi) aprendizagem em situações reais; e vii)
utilização do próprio smartphone.
As Figuras 9 e 10 mostram, respectivamente, as telas do Logic Simulator Pro e
Solução para Mapa de Karnaugh.

Figura 9 -Telas do Aplicativo Logic Simulator Pro
Fonte:<https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.KAJORY.Logicsimulatorpro>
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Na Figura 9, pode ser vista a biblioteca do aplicativo Logic Simulator Pro, que
apresenta funções para a construção de circuitos, como opções de portas lógicas,
Circuitos Integrados (CI’s), chaves e lâmpadas.
As funções do aplicativo Logic Simulator Pro contemplam os seguintes
conteúdos da ementa da Eletrônica Digital: portas lógicas; circuitos combinacionais;
codificadores e decodificadores; unidade lógica aritmética; circuitos sequênciais; flipflops; multiplex e demultiplex e memórias.
Já a Figura 10, mostra as funções do aplicativo Solução para Mapa de
Karnaugh, em que se nota três tipos de mapa usados por esse método gráfico de
simplificação de circuitos lógicos.

Figura 10 - Telas do Aplicativo Solução para Mapa de Karnaugh
Fonte: <https://play.google.com/store/apps/details?id=karnagh.ammsoft.karnagh>

Os mapas apresentados na Figura 10 são usados, respectivamente, para
simplificação de circuitos com duas, três e quatro variáveis de entrada. Desse modo,
o aplicativo Solução para Mapa de Karnaugh está relacionado com o conteúdo de
simplificação de circuitos.
Assim, os aplicativos escolhidos foram os que mais atenderam à proposta
didática do professor em relação ao uso na disciplina de ED no Ensino Superior, como
comprova as justificativas do docente, a seguir:
 Logic Simulator Pro: “além de apresentar interface amigável, possui os

blocos lógicos básicos e sequenciais, necessários ao ensino dos principais conteúdos
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da

disciplina,

ou

seja,

circuitos

combinacionais

e

circuitos

sequenciais,

respectivamente”.
 Solução para Mapa de Karnaugh: “além de a interface ser amigável,
possui funcionalidades que complementarão o ensino da disciplina, como
simplificação de expressões booleanas e circuitos lógicos”.
3.2.4 Execução da Etapa IV: Construção da SD-AppED
Para a execução desta etapa foi considerada a carga horária da disciplina, os
conteúdos programáticos e sua sequência. Os aplicativos selecionados no Tópico
3.2.2 (p. 74), o instrumento de acesso ao aplicativo e o nível da turma, também foram
pontos importantes para compor a estrutura da SD-AppED.
Tendo em vista que não há na literatura uma SD delineada com o fim proposto
nesta Tese, a construção da SD-AppED baseou-se na estrutura da SD apresentada
por Dolz, Noverraz e Schnewly (2004). Essa SD se divide em quatro passos: I)
apresentação da situação; II) produção inicial; III) conjunto de módulos e IV) produção
final.
Vale ressaltar que apenas essa estrutura foi considerada para o delineamento
da SD-AppED, pois não há qualquer semelhança entre os objetivos e aplicações das
duas SDs. Nesse contexto, a SD-AppED utilizou os mesmos passos da SD
referenciada no Tópico 1.5 (p. 46) desta Tese. No entanto, cada passo foi direcionado
para a abordagem de conteúdos da disciplina de ED, auxiliada pelos aplicativos
móveis como recurso didático. Dessa forma, os quatro passos da SD-AppED foram
definidos conforme os itens a seguir:
 Apresentação da Situação - Este passo está relacionado com o tema
a ser trabalhado em sala de aula, durante toda a implementação da SD-AppED,
ou seja, por um semestre letivo. Sendo assim, ele relacionou todo conteúdo
presente na ementa da disciplina de ED, definindo o tema como “Eletrônica
Digital Aplicada”. Esse tema permitiria que o professor envolvesse todos os
conceitos teóricos da disciplina, relacionando esses conhecimentos com a
prática.
 Produção Inicial - Este passo foi constituído por um trabalho onde os
alunos teriam que relacionar os conceitos da ED com exemplos práticos por
eles conhecidos. Seu objetivo foi expor aos alunos e ao professor os
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conhecimentos prévios que os discentes tinham sobre a disciplina. A partir
desse trabalho, o docente poderia conhecer o perfil da turma.
 Conjunto de Módulos - Este passo foi executado com a criação dos
seis (6) módulos da SD-AppED. Essa quantidade de módulos e o tempo de
duração de cada um, baseou-se na ementa e na carga horária de 60 horas da
referida disciplina. Após a criação dos módulos, os aplicativos selecionados
pelo professor foram alocados a cada um, considerando os conceitos
abordados por esse recurso didático. Sendo assim, somente o primeiro módulo
não foi criado para utilizar aplicativos móveis.
 Produção Final - Para este passo, foi definido um projeto final, em que
os alunos pudessem expor todo conhecimento adquirido durante o semestre
letivo, porém, de forma prática. Esse trabalho deveria ser prático, em grupo e
utilizar pelo menos um dos aplicativos móveis exposto a turma.
Com a definição de cada passo, construiu-se a estrutura da SD-AppED para o
processo de implementação de aplicativos móveis como ferramenta pedagógica em
sala de aula. A estrutura da SD-AppED é mostrada na Figura 11.

Figura 11 - Estrutura da SD-AppED para o Curso Superior de Telecomunicações
Fonte: Própria.
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O esquema da SD-AppED, apresentado na Figura 11, descreve as divisões que
auxiliam na abordagem do conteúdo. Tais divisões expõem as atividades propostas e
onde os aplicativos móveis seriam implementados em sala de aula.
3.2.5 Execução da Etapa V: Implementação da SD-AppED
A implementação foi um experimento realizado com a SD-AppED em sala de
aula, que contou com a participação de um professor colaborador. O docente aplicou
essa metodologia no ensino de conteúdos da disciplina de ED em uma turma regular
do CST de Telecomunicações.
Como a implementação da SD-AppED é a aplicação da metodologia proposta
em uma turma real, essa etapa pode ser considerada o teste da SD-AppED. Desse
modo, será descrita na parte seguinte desta Tese, que também irá apresentar a
análise do uso da SD-AppED, a fim de validar essa metodologia.
A etapa de implementação ou teste da SD-AppED iniciou-se com a execução
de cada passo proposto pela SD-AppED, seguindo as orientações do Modelo
Genérico. Já a validação da SD-AppED foi feita por meio da análise quantitativa e
qualitativa das informações obtidas a partir dos alunos e do professor que
implementou o método em sala de aula.
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4 RESULTADOS
Esta Parte apresenta a implementação da SD-AppED em uma turma do CST
em Sistemas de Telecomunicações, de acordo com os passos sugeridos no Modelo
Genérico visto na Parte 3.
A fim de validar a SD-AppED, esta parte também traz a avaliação da
implementação desse modelo pedagógico, considerando os dois agentes envolvidos
no experimento: o aluno e o professor. Na avaliação da percepção dos alunos, foi feita
uma análise quantitativa e qualitativa dos dados obtidos por meio de aplicação de
questionários. Já na verificação da opinião do docente, foi feita uma pesquisa guiada,
em que o professor pôde expor seu ponto de vista a respeito do experimento realizado.
Finalizando essa avaliação, foi verificado o ganho na aprendizagem dos alunos, por
meio da comparação das médias das turmas que não utilizaram a SD-AppED com a
média da turma que fez parte do experimento.
4.1 Teste da SD-AppED a partir da Implementação em Sala de Aula
Os resultados apresentados nesta Tese foram obtidos a partir do experimento
realizado entre os dias 8 de maio e 22 de setembro, de 2017, com um grupo de 21
alunos do CST em Sistemas de Telecomunicações do IFFluminense.
A implementação da SD-AppED, desde a Apresentação da Situação até a
Produção Final, foi realizada de forma presencial com os alunos, considerando os 3
(três) tempos de aulas semanais, com 50 minutos cada. Dessa forma, cada passo da
construção da SD-AppED, ilustrado na Figura 7 (p. 71), foi executado conforme a
metodologia proposta e de acordo com a realidade do professor em sala de aula.
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O passo I, chamado de Apresentação da Situação, foi realizado no primeiro
dia de aula. Primeiramente, o professor apresentou o conteúdo da ED e o método de
ensino que seriam adotados por ele. Em seguida, os alunos tomaram conhecimento
sobre a utilização de aplicativos móveis como recurso didático e assinaram o termo
de consentimento, conforme mostra a Figura 12.

Figura 12 - Termo de consentimento assinado pelo aluno
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Ainda nesse primeiro passo, os discentes foram informados que usariam os
próprios smartphones para acessar os aplicativos que eles mesmos instalariam.
Auxiliados pelo professor, os alunos instalaram os dois aplicativos móveis em
seus smartphones (Figura 13).

Figura 13 - Aula de apresentação e instalação dos aplicativos
Fonte: dados da pesquisa, 2018.
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Vale ressaltar que os alunos que não conseguiram instalar os aplicativos
indicados, devido à incompatibilidade do sistema operacional, procuraram, por
iniciativa própria, instalar um aplicativo similar. Após a instalação e testes desses
aplicativos, deu-se início a SD-AppED, com a apresentação do tema escolhido “Eletrônica Digital Aplicada”.
O tema “Eletrônica Digital Aplicada” foi explicado para os alunos, como uma
forma integrada de relacionar os conteúdos da disciplina com a prática. Após a
apresentação desse tema, o professor mostrou a ementa da disciplina e a organização
pedagógica da SD-AppED que ele iria seguir. Na ocasião, foi salientado que, para
cada módulo concluído, os alunos deveriam armazenar os conhecimentos adquiridos
para aplicá-los mais a frente. Nesse momento, os alunos mostraram-se muito
empolgados com a possibilidade de relacionar os conceitos com a prática. Com isso,
o professor aproveitou para fazer a primeira proposta de atividade: a Produção Inicial,
que é o passo II da SD-AppED.
Para realizar o passo II, ou seja, a Produção Inicial, os alunos receberam uma
tabela com os conteúdos que seriam abordados na disciplina (Quadro 4) durante o
semestre letivo (2017.1). Neste Quadro, os alunos deveriam relacionar cada conteúdo
com uma aplicação prática de seu conhecimento.
No primeiro instante, os alunos sentiram-se frustrados por desconhecer a
maioria das aplicações. Contudo, começaram a interessar-se ainda mais pelos
conteúdos ao tentar buscar uma prática para eles. Essa atividade foi o ponto de partida
para as aulas que seriam expostas a seguir, o que gerou um maior interesse dos
alunos pela disciplina.
Quadro 4 - Atividades de Produção Inicial
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA EMENTA DA DISCIPLINA
Sistemas de Numeração (Decimal, Binário, Octal e Hexadecimal) e
Conversões Numéricas.
Álgebra de Boole: postulados, propriedades, teoremas
fundamentais e identidades; portas lógicas; funções lógicas;
equivalência entre blocos lógicos; tabela verdade das portas lógicas;
expressões lógicas e circuitos lógicos; e tabela lógica de diagrama
binário temporal.
Simplificação de expressões lógicas; Mapa de Karnaugh para 2, 3 e
4 variáveis; e Mapa de Karnaugh para 5 variáveis com uso de
aplicativo.
Projetos de circuitos combinacionais com 2, 3 e 4 variáveis.

RELAÇÃO DO
CONTEÚDO
COM A
PRÁTICA
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Circuitos combinacionais: somadores, subtratores, unidade lógica
aritmética;
Circuitos combinacionais: codificadores, multiplexadores; e
Circuitos combinacionais: display de 7 segmentos.
Circuitos sequenciais: introdução à Fip-Flops;
Tipos de Flip-Flops; e Circuitos sequenciais: contadores,
registradores de deslocamento.
Fonte: Própria.

Tal ação teve o objetivo de provocar a curiosidade dos alunos em relação ao
conteúdo e às práticas que poderiam ser realizadas a partir do seu estudo. Além disso,
a Produção Inicial possibilitou que o docente conhecesse o grau de aprofundamento
da turma em relação aos conteúdos. Esse conhecimento auxiliou o professor a propor
as atividades previstas em cada módulo, conforme o perfil da turma.
No terceiro passo, em que foram propostos os 6 Módulos para a abordagem
dos conteúdos da disciplina, considerou-se os conteúdos trabalhados durante o
semestre letivo, conforme ementa apresentada no Anexo B. Foi previsto que esses
módulos ocupassem 34h/a da carga horária de ED, deixando as 26h/a restantes para
atividades de apresentação do conteúdo, assim como para a avaliação.
A divisão dos módulos da SD-AppED fundamentou-se em alguns tópicos que
influenciaram na ordem deles, na sua duração, na escolha do recurso didático e na
avaliação proposta aos alunos. São eles:


Interdisciplinaridade: relaciona os conceitos que seriam abordados nos

conteúdos com os conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. Essas
informações são essenciais para a aprendizagem do conteúdo tecnológico da
disciplina.


Conteúdos Abordados: organizados em cada módulo da SD-AppED,

respeitando a sequência em que estava apresentada na ementa, assim como
sua importância para a disciplina de Eletrônica Digital. Desse modo, mantevese a lógica da sequência de abordagem dos conteúdos, uma vez que os
conceitos nessa disciplina são acumulativos.


Recursos

Utilizados:

apresentação

das

ferramentas

didáticas

utilizadas para expor o conteúdo para a turma, de modo teórico e/ou prático.
Nesse item, os aplicativos móveis acessados, por meio de smartphones dos
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alunos, entram como recurso didático sugerido pela SD-AppED. Com esse
recurso, pretendia-se estimular a criatividade dos alunos a respeito da disciplina,
incentivar o uso de dispositivos digitais e estimular o uso de smartphones no
contexto educativo. Almejou-se, ainda, proporcionar um ambiente mais
integrador no que se refere à relação aluno-aluno e aluno-professor, estimulando
assim o trabalho em equipe, tão importante nos ambientes tecnológicos do
mercado de trabalho.


Objetivos: informações sobre o que se esperava dos alunos após a

explanação dos conceitos. Foi mantido o mesmo conteúdo programático da
disciplina, assim como o plano de aula do professor. Isso porque esse item
estava relacionado diretamente ao conteúdo da disciplina, que também não foi
alterado.


Duração: a duração de cada módulo teve como base a quantidade de

itens abordados, a complexidade relacionada com cada assunto trabalhado,
assim como a necessidade de prática ou experimentação em aula. Além disso,
foi considerado o fato da carga horária total da disciplina de Eletrônica Digital do
CST em Sistemas de Telecomunicações ser de 60 horas. Assim, os seis módulos
tiveram a sua duração variando entre 4 e 6 horas, totalizando 35 horas/aulas.
Dessa forma, ficaram restando 25 horas que seriam utilizadas na apresentação
da aula, nas atividades de avaliação e nos casos não previstos. Esse tempo
também permitiu a flexibilização na carga horária dos módulos.


Avaliação: a proposta de avaliação em cada módulo fecha o processo

de ensino por meio da identificação do conhecimento produzido pelo aluno a
partir das informações transmitidas. Assim, a fim de estimular a produção do
conhecimento de forma coletiva, nessa SD-AppED as atividades de avaliação
propostas foram feitas em grupo. No entanto, o desempenho individual foi
considerado em todas as avaliações.
Para os pesos das avaliações modulares, considerou-se que cada módulo
possuía a mesma importância, peso 1. No entanto, a última avaliação, em que se
propôs um projeto para o a conclusão da disciplina dentro da SD-AppED, deu-se um
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peso maior - peso 4. Esse peso maior levou em conta tudo o que foi visto nos seis
módulos da SD-AppED, além de considerar a situação apresentada inicialmente.
A Tabela 7 mostra a definição das pontuações para as avaliações propostas na
SD-AppED. Essas pontuações permitiram que o aluno obtivesse a soma de 10 pontos,
nota máxima prevista para o encerramento do semestre letivo.
Tabela 7 - Pontuação das avaliações previstas nos módulos da SD-AppED
MÓDULOS

PONTOS

I
II
III
IV
V
VI
Produção final

1
1
1
1
1
1
4

Total de pontos

10
Fonte: Própria.

Para avaliar a aprendizagem em cada módulo, optou-se por solicitar resoluções
de problemas em grupo. Assim, o professor manteve o cooperativismo entre os
alunos, além de estimular o trabalho em equipe. As somas das avaliações em cada
módulo foram adicionadas à Produção Final, que teve o maior peso.
A exposição dos conteúdos iniciou-se conforme as divisões dos módulos
apresentadas no Quadro 5. Sendo assim, no primeiro módulo, não houve a
necessidade de utilizar o aplicativo móvel como recurso didático, uma vez que o
conteúdo abordado era de fácil assimilação.
A partir do segundo módulo, o professor realizou exposição teórica, seguida
pela aplicação do aplicativo móvel. Dessa forma, os alunos puderam utilizar os
aplicativos para formar circuitos e realizar simplificações com base no conhecimento
teórico adquirido anteriormente.
Durante o uso dos aplicativos, percebeu-se que a interação entre os alunos se
intensificava em duas situações específicas. A primeira era durante a comparação dos
resultados entre os discentes. A segunda, ocorria nos momentos em que os alunos se
ajudavam, devido a alguma dificuldade de manuseio dos aplicativos.
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Quadro 5 - Divisão de Módulos da SD-AppED.
1º MÓDULO - SISTEMAS DE NUMERAÇÃO
CONTEÚDOS DE CONTATO COM OUTRAS DISCIPLINAS
(INTERDISCIPLINARIDADE):
Matemática: Sistemas Numéricos, Operações Aritméticas e Potenciação
CONTEÚDOS ABORDADOS:
 Sistema Binário;
 Sistema Octal;
 Sistema Hexadecimal; e
 Conversões numéricas.
OBJETIVOS (COMPETÊNCIAS/HABILIDADES/DESCRITORES):
 Conhecer os principais sistemas de numeração usados em Eletrônica
Digital; e
 Compreender o processo de conversão entre os sistemas de numeração.
RECURSOS:
 Aula expositiva; e
 Apostila: Sistemas de numeração.
DURAÇÃO:
4 horas/aula
AVALIAÇÃO:
Para avaliação da aprendizagem desse conteúdo, os alunos serão divididos em
5 grupos. Todos os membros desse grupo farão uma lista de exercícios sobre as
conversões numéricas e identificação desses números. Após a resolução, cada grupo
irá eleger um membro para comentar sobre a resposta dada a uma questão
selecionada pelo professor.
2º MÓDULO - FUNÇÕES LÓGICAS, PORTAS LÓGICAS E CIRCUITOS
CONTEÚDOS DE CONTATO COM OUTRAS DISCIPLINAS
(INTERDISCIPLINARIDADE):
Matemática: Operações Aritméticas e Raciocínio Lógico
Desenho Técnico: Simbologia
CONTEÚDOS ABORDADOS:
 Álgebra de Boole: postulados, propriedades, teoremas fundamentais e
identidades;
 Portas lógicas e funções lógicas;
 Equivalência entre blocos lógicos;
 Tabela verdade das portas lógicas;
 Apresentação das funcionalidades do aplicativo Logic Simulator Pro e
realização de experimentos;
 Expressões lógicas e circuitos lógicos; e
 Tabela lógica de diagrama binário temporal.
OBJETIVOS (COMPETÊNCIAS/HABILIDADES/DESCRITORES):
 Conhecer a álgebra de Boole e entender seus postulados, propriedades,
teoremas e identidades;
 Entender o funcionamento de das portas lógicas básicas e suas
respectivas funções lógicas;
 Montar circuitos básicos de alimentação das portas lógicas em aplicativo
móvel de simulação;
 Montar a tabela verdade das portas lógicas;
 Obter expressões lógicas a partir de tabela verdade;
 Obter circuitos lógicos a partir de expressões lógicas; e
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 Analisar diagrama binário temporal de circuitos lógicos.
RECURSOS:
 Aula expositiva;
 Apostila: Álgebra de Boole;
 Apostila: Funções e portas lógicas;
 Apostila: Função Ou Exclusivo e Coincidência;
 Apostila: Equivalência;
 Aula prática com aplicativo Logic Simulator Pro;
 Apostila: Expressões lógicas e circuitos lógicos; e
 Apostila: Tabela lógica de diagrama binário temporal.
DURAÇÃO:
6 horas/aula
AVALIAÇÃO:
Nesta avaliação o professor irá propor a construção de cinco circuitos e suas
tabelas verdade a partir de uma expressão lógica, cujo resultado deverá ser conferido
por meio do aplicativo Logic Simulator Pro. Para isso, os alunos serão divididos em 5
grupos, onde cada um receberá a sua expressão para desenvolver a atividade
proposta com sua equipe. Após a realização dessa tarefa, cada grupo deverá
selecionar o seu representante para mostrar a resolução do seu circuito para a turma.
3º MÓDULO - ÁLGEBRA BOOLEANA E SIMPLIFICAÇÃO
CONTEÚDOS DE CONTATO COM OUTRAS DISCIPLINAS
(INTERDISCIPLINARIDADE):
Matemática: Simplificações de Expressões Algébricas e Raciocínio Lógico
Desenho Técnico: Simbologia
CONTEÚDOS ABORDADOS:
 Simplificação de expressões lógicas;
 Mapa de Karnaugh para 2, 3 e 4 variáveis; e
 Mapa de Karnaugh para 5 variáveis com uso de aplicativo.
OBJETIVOS (COMPETÊNCIAS/HABILIDADES/DESCRITORES):
 Simplificar expressões lógicas obtidas de tabela verdade;
 Obter circuitos lógicos simplificados; e
 Usar o aplicativo Solução para Mapa de Karnaugh para obtenção de
expressões e circuitos simplificados.
RECURSOS:
 Aula expositiva;
 Apostila: Mapa de Karnaugh; e
 Aula prática com aplicativo Solução para Mapa de Karnaugh.
DURAÇÃO:
6 horas/aula
AVALIAÇÃO:
Para essa avaliação, cada uma das cinco equipes formadas pelos alunos receberá
duas questões de simplificação retirada do Livro “Elementos de Eletrônica Digital”
para resolução manual e prática, por meio do aplicativo de Solução para Mapa de
Karnaugh. Após a resolução, um aluno de cada equipe irá expor a solução
encontrada.
4º MÓDULO - CIRCUITOS COMBINACIONAIS I
CONTEÚDOS DE CONTATO COM OUTRAS DISCIPLINAS
(INTERDISCIPLINARIDADE):
Matemática: Operações Aritméticas e Raciocínio Lógico
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Desenho Técnico: Simbologia
CONTEÚDOS ABORDADOS:
 Projetos de circuitos combinacionais com 2, 3 e 4 variáveis.
OBJETIVOS (COMPETÊNCIAS/HABILIDADES/DESCRITORES):
 Projetar circuitos combinacionais simplificados de utilização prática.
RECURSOS:
 Aula expositiva;
 Apostila: circuitos combinacionais I;
 Apostila: circuitos combinacionais II;
 Aula prática com aplicativo Logic Simulator Pro; e
 Aula prática com aplicativo Solução para Mapa de Karnaugh.
DURAÇÃO:
6 horas/aula
AVALIAÇÃO:
Cada um dos cinco grupos de alunos deverá pesquisar um projeto de circuito
combinacional, cujos resultados possam ser simplificados e testados pelo aplicativo
Solução para Mapa de Karnaugh. Após a pesquisa, cada equipe irá apresentar o seu
projeto de circuito combinacional para a turma.
5º MÓDULO - COMBINACIONAIS II
CONTEÚDOS DE CONTATO COM OUTRAS DISCIPLINAS
(INTERDISCIPLINARIDADE):
Matemática: Operações Aritméticas e Raciocínio Lógico
Desenho Técnico: Simbologia
CONTEÚDOS ABORDADOS:
 Circuitos combinacionais: somadores, subtratores, unidade lógica
aritmética;
 Circuitos combinacionais: codificadores, multiplexadores; e
 Circuitos combinacionais: display de 7 segmentos.
OBJETIVOS (COMPETÊNCIAS/HABILIDADES/DESCRITORES):
 Entender o funcionamento de um circuito aritmético;
 Entender o funcionamento de circuitos combinacionais de uso específico;
 Entender o funcionamento de um display de 7 segmentos; e
 Aprender a projetar circuitos alimentadores de display de 7 segmentos.
RECURSOS:
 Aula expositiva;
 Apostila: Circuitos combinacionais I;
 Apostila: Circuitos combinacionais II;
 Aula prática com aplicativo Logic Simulator Pro; e
 Aula prática com aplicativo Solução para Mapa de Karnaugh.
DURAÇÃO:
6 horas/aula
AVALIAÇÃO:
Cada uma das cinco equipes de alunos deverá apresentar uma aplicação prática
para o circuito aritmético e o circuito de display de 7 segmentos. Além disso, cada
equipe deverá apresentar um projeto e construí-lo no módulo protoboard10.
6º MÓDULO - CIRCUITOS SEQUENCIAIS

10

Protoboard: É uma matriz de contatos para suporte a montagem de protótipos, onde são testados
os experimentos de eletrônica, antes de serem montados em placas de circuito impresso e soldados.
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CONTEÚDOS DE CONTATO COM OUTRAS DISCIPLINAS
(INTERDISCIPLINARIDADE):
Matemática: Raciocínio Lógico
Desenho Técnico: Simbologia
CONTEÚDOS ABORDADOS:
 Circuitos sequenciais: introdução à Fip-Flops;
 Tipos de Flip-Flops; e
 Circuitos sequenciais: contadores, registradores de deslocamento.
OBJETIVOS (COMPETÊNCIAS/HABILIDADES/DESCRITORES):
 Compreender a lógica das unidades básicas de circuitos sequenciais;
 Entender o funcionamento do flip-flop RS básico;
 Compreender a lógica das unidades básicas de circuitos sequenciais;
 Entender o funcionamento de outros tipos de Flip-Flops; e
 Compreender e projetar circuitos sequenciais específicos.
RECURSOS:
 Aula expositiva;
 Apostila: Circuitos Sequenciais; e
 Aula prática com aplicativo Logic Simulator Pro.
DURAÇÃO:
6 horas/aula
AVALIAÇÃO:
A proposta para essa avaliação é que cada uma das cinco equipes tenha que
apresentar um projeto de circuito sequencial prático para a turma, em que será
destacada a aplicabilidade do circuito e seu princípio de funcionamento.
Fonte: Própria.

A divisão dos módulos da SD-AppED, apresentada no Quadro 5, teve a
finalidade de auxiliar o professor a trabalhar o tema “Eletrônica Digital Aplicada” dentro
de cada conteúdo programático. Para Medeiros, Dangió e Gladenucci (2014) não
existe um modelo único de SD, possibilitando que cada professor possa adequar seus
conteúdos à

turma. Nesse

contexto, a

divisão

apresentada

atendeu

às

particularidades de uma disciplina específica de um Curso Superior de Tecnologia e
capacitou os alunos a desenvolverem a última atividade proposta: a Produção Final.
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A Figura 14 apresenta os alunos, em grupo, realizando as atividades propostas
em um dos módulos da SD-AppED.

Figura 14 - Alunos divididos em grupos para executar as atividades propostas em aula
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

De acordo com os módulos, essas atividades foram realizadas com auxílio do
aplicativo Logic Simulator Pro e Solução para Mapa de Karnaugh, conforme mostram
as Figuras 15 e 16, respectivamente.

Figura 15 - Aluno usando o aplicativo Logic Simulation Pro para realizar as atividades em
aula
Fonte: dados da pesquisa, 2018.
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Figura 16 - Aluna apresentando o circuito montado no aplicativo Solução para Mapa de
Karnaugh para o professor
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

No quarto e último passo foi proposta a Produção Final para o fechamento da
SD-AppED. A partir dessa atividade avaliativa, os alunos puderam colocar em prática,
tudo que aprenderam durante a implementação da SD-AppED. Para isso, os discentes
tiveram que considerar o tema “Eletrônica Digital Aplicada”, para apresentarem
Produção Final, projeto final proposto após a conclusão dos módulos.
O projeto de Produção Final foi exposto na forma escrita e prática pelos cinco
grupos de alunos. Essa atividade encerrou a avaliação individual dos discentes para
a conclusão das notas e análise de desempenho.
O próximo item irá tratar da validação do teste realizado com SD-AppED, a
partir da análise de sua implementação.
4.2 Validação da SD-AppED a partir da Análise da Implementação
A fim de identificar a percepção dos alunos em relação à implementação da
SD-AppED, foram utilizados Questionários pós-experimento (II e III). Esses tiveram o
objetivo de viabilizar uma análise singular por aplicativo. Dessa forma, foi aplicado o
Questionário II para avaliar o uso do aplicativo Logic Simulator Pro e o Questionário
III para aferir a utilização do aplicativo Solução para Mapa de Karnaugh.
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Vale ressaltar que os Questionários II e III são iguais e que possuíam 20 itens,
sendo 19 objetivos e um aberto para comentários e sugestões, como mostra os
Apêndices E e F, respectivamente.
A Figura 17 mostra uma aluna respondendo as questões objetivas e a questão
discursiva do questionário pós experimento.

Figura 17 - Aluna respondendo as questões objetivas (a esquerda) e a questão discursiva (a
direita) do questionário pós experimento
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

As respostas para os itens objetivos foram analisadas de forma quantitativa. Já
as narrativas dos alunos na questão aberta (20º item) foram submetidas a uma análise
qualitativa. Nessa questão o aluno pôde fazer comentários e dar sugestões a respeito
do uso dos aplicativos a partir da SD-AppED, além de avaliar a forma como a aula foi
conduzida pelo professor. Os comentários e sugestões registrados no item 20 foram
ordenados em três categorias. Com base nessa categorização, foi feita a Análise de
Conteúdo.
Além de analisar a percepção dos alunos que fizeram parte do experimento,
também se achou necessário considerar a percepção do professor colaborador, que
implementou a SD-AppED. Nesse sentido, foi realizada uma entrevista guiada
(Apêndice G), que buscou identificar pontos positivos e negativos da implementação
do método, além de buscar sugestões a respeito da configuração da SD-AppED.
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4.2.1 Análise Quantitativa da Implementação da SD-AppED
Nesse item, buscou-se promover uma análise quantitativa das respostas
objetivas dos alunos dos questionários II e III. Para isso, a pesquisa estabeleceu como
marco, analisar o grau de concordância e a frequência no que diz respeito ao
instrumento de acesso - smartphone -, aos aplicativos utilizados e sobre a metodologia
empregada na implementação do aplicativo em sala de aula (SD-AppED).
Os Gráficos 4 e 5 apresentam o Grau de Discordância e Concordância sobre
os itens 1 ao 14 dos Questionários II e III, respectivamente. Nesses itens foram
avaliados o uso dos aplicativos Logic Simulator Pro (Gráfico 4) e do Solução para
Mapa de Karnaugh (Gráfico 5), com base na metodologia proposta pela SD-AppED,
além da utilização do smartphone como instrumento de acesso aos aplicativos.
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Logic Simulator Pro
(14) Motivou a aprendizagem e/ou a concentração
durante as aulas.

4

(13) Você prefere aulas com ferramentas tradicionais,
como: quadro, livro, power point e apostila.

4

(12) As aulas de ED aumentou a interação dos alunos
com o professor, durante a aula.

11

2

1

(11) As aulas de ED aumentou a interação entre os
alunos em sala.

9

4

7
4

(10) O uso do App com o smartphone contribuiu para a
aprendizagem do conteúdo.
(9) O uso do smartphone facilitou a execução das
atividades em aula.

6

13
6

11

7
1

14

5

(8) O uso do smartphone facilitou o acesso aos
conteúdos de ED.

15

7

14

(7) As atividades propostas nas aulas estavam de
acordo com o conteúdo.

2

19

(6) Havia lógica na sequência da abordagem dos
conteúdos.

2

19

(5) O professor utilizou o App em sala de aula de forma
adequada.

2

19

(4) Havia coerência entre os conceitos mostrados no
App e propostos pelo professor.

4

(3) A tela do smartphone foi adequada para exibição do
App.

1

(2) O manuseio do App ocorreu facilmente

1

(1) A instalação do App foi fácil.

1 1
0

Discordo Totalmente

Discordo

2

17
5

3

3

5

7

8

9

5
5

Não Concordo nem Discordo

14
10
Concordo

15

20

Concordo Totalmente

Gráfico 4 - Grau de discordância ou concordância sobre o Logic Simulator Pro
Fonte: dados da pesquisa.
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Solução para Mapa de Karnaugh
(14) O experimento com o App motivou a aprendizagem
e/ou a concentração durante as aulas.

4

(13) Você prefere aulas com ferramentas tradicionais,
como: quadro, livro, power point e apostila.

4

(12) As aulas de ED aumentou a interação dos alunos
com o professor, durante a aula.

9
2

2

8
8

6

8

(11) As aulas de ED aumentou a interação entre os
alunos em sala.

11

5

(10) O uso do App com o smartphone contribuiu para a
aprendizagem do conteúdo.

7

9

7

14

(9) O uso do smartphone facilitou a execução das
atividades em aula.

1

4

16

(8) O uso do smartphone facilitou o acesso aos
conteúdos de ED.

1

4

16

(7) As atividades propostas nas aulas estavam de
acordo com o conteúdo.

4

17

(6) Havia lógica na sequência da abordagem dos
conteúdos.

4

17

(5) O professor utilizou o App em sala de aula de forma
adequada.

3

18

(4) Havia coerência entre os conceitos mostrados no
App e propostos pelo professor.

5

(3) A tela do smartphone foi adequada para exibição do
App.

2 1

9

(2) O manuseio do App ocorreu facilmente

5

5

3

(1) A instalação do App foi fácil.

0
Discordo Totalmente

Discordo

1

16
9
11

4
5

Não Concordo nem Discordo

14
10
Concordo

15

20

25

Concordo Totalmente

Gráfico 5 - Grau de discordância ou concordância para Solução para Mapa de
Karnaugh
Fonte: dados da pesquisa.

Sobre a instalação e o manuseio dos dois aplicativos, tratados nos itens 1 e 2,
no item 1, 14 alunos “Concordaram Totalmente” sobre a facilidade na instalação de
ambos os aplicativos, sendo essa a opinião da maioria da turma. Já no item 2, 17
alunos concordaram sobre a facilidade de manuseio do aplicativo Logic Simulator Pro,
sendo que 9 “Concordaram Totalmente”. No mesmo item, 16 alunos demostraram a
mesma posição sobre ao aplicativo Solução para Mapa de Karnaugh, neste caso, 11
discentes “Concordaram Totalmente”. Esse resultado mostra que os alunos não
tiveram dificuldade em utilizar os aplicativos, uma vez que eles já costumam usar
outros, de finalidades diferentes, no dia a dia.
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A respeito da adequação da tela do smartphone para os aplicativos, tratado no
item 3, 12 alunos concordaram que este instrumento estava adequado para exibição
do Logic Simulator Pro, onde 7 “Concordaram Totalmente”. Já em relação ao aplicativo
Solução para Mapa de Karnaugh, 18 alunos dividiram-se entre “Concordo” e
“Concordo Totalmente” sobre o mesmo item. Dessa forma, entende-se que, apesar do
smartphone possuir uma tela de tamanho reduzido, quando comparado aos outros
dispositivos móveis, isso não impediu que os alunos conseguissem visualizar os
conceitos expostos pelos aplicativos.
Os itens 4, 5, 6 e 7 relacionam o uso dos aplicativos com o conteúdo da
disciplina e a metodologia pedagógica utilizada. Em relação ao item 4, 17 e 16 alunos,
respectivamente, “Concordaram Totalmente” sobre a coerência entre os conteúdos
propostos pelo professor e os conceitos mostrados no Logic Simulator Pro e no
Solução para Mapa de Karnaugh. No item 5, tratou-se da adequação da metodologia
usada pelo professor em sala de aula, considerando os dois aplicativos, 19 discentes
“Concordaram Totalmente”, quando usaram o Logic Simulator Pro e 18 estudantes
tiveram a mesma posição quando usaram o Solução para Mapa de Karnaugh. No que
se refere ao item 6, 19 e 17 discentes, respectivamente, “Concordaram Totalmente”
que havia lógica na sequência de abordagem dos conteúdos, quando utilizaram os
aplicativos. Já no item 7, 19 alunos, quando utilizaram o aplicativo Logic Simulator
Pro, “Concordaram Totalmente” que as atividades propostas em aula estavam de
acordo com o conteúdo da ementa e 17 estudantes tiveram essa mesma percepção
quando usaram o Solução para Mapa de Karnaugh. A partir dessas respostas,
percebe-se que a SD-AppED se mostrou adequada para a utilização dos aplicativos
em sala de aula, inclusive no ensino superior, uma vez que essa metodologia auxiliou
o professor na implementação dessa ferramenta no CST em Sistemas de
Telecomunicações.
Os itens 8, 9 e 10 mostram o grau de concordância dos alunos sobre o uso do
smartphone como instrumento de acesso e execução dos aplicativos, assim como a
contribuição desse dispositivo móvel na aprendizagem dos conteúdos. Nesse sentido,
no item 8, 14 alunos “Concordaram Totalmente” sobre o smartphone ter facilitado o
acesso aos conteúdos programáticos, a partir do uso do Logic Simulator Pro e 16
alunos, quando usaram o Solução para Mapa de Karnaugh, tiveram a mesma opinião.
No item 9, 15 discentes, ao utilizarem o Logic Simulator Pro, “Concordaram
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Totalmente” que o smartphone facilitou a execução das atividades propostas pelo
professor em aula e quando utilizaram o Solução para Mapa de Karnaugh, 16 alunos
“Concordaram Totalmente” com a afirmativa deste item. Por fim, no item 10, onde se
afirmou que o uso dos aplicativos, a partir do smartphone, contribuiu para a
aprendizagem dos estudantes, 14 alunos “Concordaram Totalmente” com a afirmativa
ao utilizarem ambos aplicativos. Essas declarações confirmam que a decisão de
utilizar o smartphone como instrumento de acesso aos aplicativos foi acertada, pois
esse dispositivo móvel, por já fazer parte do cotidiano dos alunos, teve uma boa
aceitação entre eles, facilitando o uso dos aplicativos e a aprendizagem através deles.
Aspectos sobre o aumento na interação entre aluno/aluno e aluno/professor,
durante as aulas de ED, foram tratados nos itens 11 e 12, respectivamente. No item
11, a maioria dos alunos (11) “Concordaram Totalmente” com a afirmativa deste item,
ao utilizarem o Logic Simulator Pro e quando utilizaram o Solução para Mapa de
Karnaugh, 16 discentes concordaram com a mesma afirmativa, mas desta vez, 9
“Concordaram Totalmente”. Em relação a afirmativa do item 12, quando usaram o
aplicativo Logic Simulator Pro, 13 alunos “Concordaram Totalmente” com esse item,
já com o uso do Solução para Mapa de Karnaugh, o número de discentes que
“Concordaram Totalmente” baixou para 11. Esses resultados traduzem que a
metodologia proposta pela SD-AppED estimulou a troca de conhecimentos, tanto
entre alunos quanto entre o professor e alunos. Tais interações ficaram mais
evidenciadas durante a utilização do Logic Simulator Pro, pois esse aplicativo foi o
mais utilizado durante os módulos da SD-AppED.
A afirmativa do item 13 aborda a preferência dos alunos sobre o uso de
ferramentas didáticas tradicionais em sala de aula, como quadro, livro, power point e
apostila. Neste item, a opção “Não Concordo e Nem Discordo” foi a mais escolhida,
tanto quando se utilizou o Logic Simulator Pro (9 alunos) como quando o aplicativo
usado foi o Solução para Mapa de Karnaugh (8). Esse resultado mostra uma
neutralidade entre os alunos, em relação às ferramentas tradicionais de ensino, pois
as opções que discordavam e concordavam também estavam equilibradas. Neste
contexto, considerando a opinião da turma, percebe-se que os alunos ficaram
indecisos quanto a preferência pela utilização das ferramentas tradicionais de ensino.
Essa indecisão demonstra a maturidade dos alunos do ensino superior, pois confirma
que ferramentas alternativas de ensino, como os aplicativos móveis, não vieram para

101

substituir as tradicionais, mas para se somar a elas, a fim de proporcionar um ganho
na aprendizagem.
Finalizando a análise dos Gráficos 4 e 5, o item 14 mostra que o uso dos
aplicativos motivou a aprendizagem e/ou concentração dos alunos em sala de aula.
Sob essa ótica, foi observado que 17 alunos concordaram em relação aos dois
aplicativos. No entanto, 11 “Concordaram Totalmente”, quando usaram o Logic
Simulator Pro e 8 “Concordaram Totalmente”, quando utilizaram o Solução para Mapa
de Karnaugh. Com isso, verifica-se que apesar dos alunos terem concordado que
ambos aplicativos contribuíram para aprendizagem e concentração em sala de aula,
o aplicativo Logic Simulator Pro destacou-se nessas contribuições.
Os itens mostrados nos Gráficos 6 e 7, encerram a análise quantitativa
realizada nas 19 questões objetivas. Esses gráficos apresentam itens de 15 a 19,
onde se verifica a Frequência de uma ação, considerando os dois aplicativos.

Logic Simulator Pro
4

(19) Expôs o App para além da sala de aula.

(18) Usou o App fora da sala de aula.

1

6

(17) Ajudou um colega a manusear o App durante as
aulas.

0
Poucas Vezes

Não sei

2

12

2

4

12
5

2

10

4

(15) Manuseou o App com ajuda do professor.

2
12

11

(16) Manuseou o App com ajuda de um colega.

Nunca

13

5
10

Muitas vezes

15

1
2
20

Sempre

Gráfico 6 - Frequência de ações para o Logic Simulator Pro
Fonte: dados da pesquisa.

25

102

Solução para Mapa de Karnaugh
(19) Expôs o App para além da sala de aula.

8

(18) Usou o App fora da sala de aula.

11

3

10

(17) Ajudou um colega a manusear o App durante as
aulas.
6

Poucas Vezes

1

Não Sei

2

7

1
0

Nunca

7
19

(16) Manuseou o App com ajuda de um colega.
(15) Manuseou o App com ajuda do professor.

1 1

6

14
5

2
5

10
Muitas Vezes

15

1
20

25

Sempre

Gráfico 7 - Frequência de ações para Solução para Mapa de Karnaugh
Fonte: dados da pesquisa.

Nos itens 15 e 16, os alunos deveriam informar com que frequência eles
precisaram da ajuda do professor e do aluno, respectivamente, para manusear os dois
aplicativos utilizados. Nas respostas para o item 15, foi identificado que, quando a
turma usou o aplicativo Logic Simulator Pro, 12 alunos “Poucas Vezes” precisaram de
ajuda do professor e 14 alunos fizeram a mesma declaração quando utilizaram o
Solução para Mapa de Karnaugh. No item 16, 12 alunos responderam que ao utilizar
o aplicativo Logic Simulator Pro, “Poucas Vezes” necessitaram de ajuda dos colegas,
mas quando usaram o aplicativo o Solução para Mapa de Karnaugh, 6 disseram
“Nunca” ter precisado de ajuda e apenas 7 alunos afirmaram ter precisado dessa ajuda
“Poucas Vezes”. Esses apontamentos revelam que o aplicativo Solução para Mapa
de Karnaugh é menos complexo se comparado ao outro aplicativo. Além disso, o
aplicativo Logic Simulator Pro foi mais explorado durante os módulos da SD-AppED,
desta forma é coerente que esse tenha requerido mais ajuda.
No item 17, investiga-se a frequência com que os alunos ajudaram os colegas
a utilizar os aplicativos em aula. Neste item, foi verificado que durante o uso do Logic
Simulator Pro, apenas 11 alunos declararam ter dado ajuda “Poucas Vezes” aos
colegas e os outros 10 alunos disseram que “Sempre” ajudaram. Já durante o uso do
aplicativo Solução para Mapa de Karnaugh, 19 alunos afirmaram ter dado ajuda
“Poucas Vezes” e apenas 2 disseram “Sempre”. Essas afirmativas confirmam o maior
grau de complexidade do aplicativo Logic Simulator Pro, além desse aplicativo ter sido
mais explorado durante as aulas.
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Sobre o uso dos aplicativos fora da sala de aula, tratado no item 18, verificouse que 12 alunos afirmaram ter usado “Muitas Vezes” o Logic Simulator Pro e apenas
7 fizeram essa mesma declaração para o outro aplicativo. Dessa forma, esse
resultado vem confirmar que, assim como o aplicativo Logic Simulator Pro foi o mais
usado em sala de aula, também foi o que mais contribuiu para o desenvolvimento das
atividades escolares fora do ambiente acadêmico.
Por fim, o item 19, que investigou a frequência com que os aplicativos foram
expostos para além da sala de aula, constatou-se que 13 e 11 alunos,
respectivamente, “Poucas Vezes” expuseram o aplicativo Logic Simulator Pro e o
Solução para Mapa de Karnaugh. Essa maior exposição externa do primeiro
aplicativo, pode significar que os alunos tiveram mais interesse nele, ou até mesmo,
que houve a necessidade dessa exposição em uma possível troca de conhecimento
fora da sala de aula.
4.2.2 Análise Qualitativa da Implementação da SD-AppED
Com o objetivo de analisar qualitativamente a implementação da SD-AppED,
foi inserida uma questão aberta nos Questionários II e III, a questão 20. Nela, os
alunos puderam expor suas opiniões e sugestões a respeito do experimento com a
SD-AppED, considerando os dois aplicativos utilizados e o uso do smartphone como
instrumento de acesso. Neste sentido, o Questionário II avaliou o experimento da SDAppED com o aplicativo Logic Simulator Pro e o Questionário III, investigou o
experimento da SD-AppED com o aplicativo Solução para Mapa de Karnaugh.
Foi constatado que 21 alunos responderam à questão 20 do Questionário II e
20 alunos deram a sua opinião no mesmo item ao Questionário III. As respostas
discursivas explicitadas nos dois questionários (APÊNDICE H) foram submetidas a
Análise de Conteúdo (AC), a fim auxiliar a validação do método implementado.
A Análise de Conteúdo foi iniciada com uma leitura minuciosa sobre as
respostas dos alunos, na qual buscou-se identificar um padrão nas narrativas dos
discentes a respeito do experimento realizado. Neste sentido, foram identificados
padrões de respostas que resultaram na formação de três Categorias. São elas:
I - Opinião sobre a utilização do aplicativo;
II - Sugestão em relação ao uso desta ferramenta;
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III - Avaliação sobre a forma em que o professor conduziu este experimento.
Diante das três Categorias mencionadas, optou-se ainda, por fazer uma
subclassificação das opiniões para melhor definir as observações dos sujeitos. A partir
desta subclassificação, obteve-se as Situações, que por similaridade, foram
associadas a cada uma das três Categorias, como mostra o Quadro 6.
Quadro 6 - Distribuição das situações identificadas dentro de cada categoria
SITUAÇÕES IDENTIFICADAS NAS TRÊS CATEGORIAS
SITUAÇÕES

CATEGORIA I - OPINIÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO

1
2
3
4
5
6
7

Permitiu a otimização de tempo na aprendizagem;
Possibilitou aulas dinâmicas (interação/motivação);
Aplicou na prática os conteúdos;
Aproximou as aulas à ferramenta do cotidiano (smartphone);
Serviu como forma de ilustrar/exemplificar o conteúdo;
Contribuiu para o processo ensino-aprendizagem na disciplina;
Facilitou o estudo da disciplina em diferentes ambientes (fora da sala
de aula);
Tornou a aula mais didática devido ao uso da SD-AppED.

8
SITUAÇÕES

CATEGORIA II - SUGESTÃO EM RELAÇÃO AO USO DESTA
FERRAMENTA

1
2
3
4
5

Proporcionar compatibilidade com outros sistemas operacionais;
Criar novas configurações nas interfaces;
Criar novos aplicativos;
Atualizar o aplicativo;
Continuar a transformar o cotidiano educacional através do uso de
aplicativos.

SITUAÇÕES

CATEGORIA III - AVALIAÇÃO SOBRE A FORMA EM QUE O
PROFESSOR CONDUZIU ESTE EXPERIMENTO

1

Conduziu as aulas coerentemente com a SD-AppED por meio do
dispositivo móvel (smartphone);
O uso adequado dos aplicativos resultou na satisfação e no bom
rendimento dos alunos.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

2

O Quadro 6 mostra que foram associadas 8 Situações à Categoria I, 5 à
Categoria II e 2 à Categoria III.
A fim de viabilizar a AC em questão (falas dos alunos), foi necessário inseri-lo
dentro de cada Situação identificada. A inclusão das falas dos alunos em cada
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Situação, permitiu analisar o conteúdo na íntegra, porém, dentro de um contexto
especificado (Categoria e Situação).
Os Quadros 7, 8 e 9 mostram a distribuição das falas dos estudantes,
considerando a Categoria e Situação as quais essas falas estão relacionadas.
Quadro 7 - Distribuição das falas dos alunos nas Situações explicitadas da Categoria I,
considerando o uso da SD-AppED com os aplicativos Logic Simulator Pro* e o Solução para
Mapa de Karnaugh**
CATEGORIA I
OPINIÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO
Situação 1: PERMITIU A OTIMIZAÇÃO DE TEMPO NA APRENDIZAGEM
“O aplicativo ajudou a otimizar o tempo, e aprender de maneira mais rápida e eficaz,
prendendo a atenção de nós, alunos [...]” (Ilustre)*.
“[...]. Este aplicativo agilizou o processo das etapas das atividades [...]” (MFB)**.
“[...]. Fazer uma álgebra boolena consome muito tempo, e usando o aplicativo para
conseguir a expressão simplificada foi ótimo” (Zé Colmeia)**.
Situação 2: POSSIBILITOU AULAS DINÂMICAS (INTERAÇÃO/MOTIVAÇÃO)
“[...] o aplicativo foi importantíssimo a todos os estudantes, tornando as aulas mais
dinâmicas, mais clara e objetiva” (D.A.N)*.
“O uso do celular trouxe uma motivação extra para a aula, trouxe novidade e interação. [...]”
(Lilica)*.
“[...] aula ainda mais didática e acessível” (Patch S2)*.
“[...] aula dinâmica e prática. [...].” (Zé Colmeia)*.
“[...] aumento na interação entre os alunos [...]” (Azevedo)**.
“[...] gostei muito desse método de ensino” (Contatinhos)*.
“[...] utilizei no celular de amigos [...]” (llustre)**.
“[...]. Usei por meio dos celulares dos meus colegas [...]” (UPEA/PICG)**.
Situação 3: APLICOU NA PRÁTICA OS CONTEÚDOS
“[...] transformando toda teoria numa aula dinâmica e prática [...]” (Zé Colmeia)*.
“Uma experiência boa pelo fato da facilidade em executar os exercícios e por demostrar na
prática como funcionam os conceitos aprendidos na aula. [...].” (Verde Azulado)*.
“[...] utilização do App bastante produtiva, me ajudou a melhor entender a matéria [...] ver
na prática [...].” (UPEA/PICG)*.
“[...] bom aplicativo, de fácil manuseio. [...] aplicativo muito útil e prático” (MFB)**.
“Excelente aplicativo, fácil utilização, ajudou na execução e correção de exercícios” (Lua
Preta)**.
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Quadro 7 - Distribuição das falas dos alunos nas Situações explicitadas da Categoria I,
considerando o uso da SD-AppED com os aplicativos Logic Simulator Pro* e o Solução para
Mapa de Karnaugh** (Continuação)
Situação 4: APROXIMOU AS AULAS À FERRAMENTA DO COTIDIANO
(SMARTPHONE)
“O uso do celular trouxe uma motivação extra para a aula, trouxe novidade e interação. [...]”
(Lilica)*.
“[...] experiência ótima poder trazer o uso de uma tecnologia que utilizamos tanto no nosso
dia a dia para a sala de aula” (Sky WZ)*.
“[...] pude fazer uso de uma tecnologia que utilizo no meu dia a dia dentro da sala de aula”
(Patcha S2)**.
Situação 5: SERVIU COMO FORMA DE ILUSTRAR/EXEMPLIFICAR O CONTEÚDO
“O aplicativo ajudou na ilustração e desenvolvimento das atividades propostos [...]” (MFB)*.
“[...] ajudou a esclarecer o conteúdo [...]” (Vasco da Gama)**.
Situação 6: CONTRIBUIU PARA O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA
DISCIPLINA
“Ajudou no aprendizado [...]” (Boné)*.
“Aplicativo, ótima ferramenta para aprendizagem [...]” (Rebrun)*.
“A experiência foi boa, ajudou no entendimento do conteúdo e como a matéria foi explicada
bateu totalmente com o que foi proposto pelo aplicativo. [...]” (Vasco da Gama)*.
“Facilitou muito meu aprendizado [...]” (Zé Colmeia)*.
“O uso do aplicativo facilitou e acelerou o aprendizado, tornou mais fácil de assimilar o
conhecimento. [...]” (Ando)*.
“[...] o uso do aplicativo na disciplina de eletrônica digital foi de extrema importância na qual
pude observar o conteúdo de uma maneira mais didática [...]” (L.Sousa)*.
“O aplicativo me auxiliou muito na aprendizagem do conteúdo e facilitou muito o
desenvolvimento da matéria [...]” (Ômega)*.
“O aplicativo foi muito bom para o aprendizado, a forma com que nos apresentou foi muito
boa tornando a aula ainda mais didática e acessível” (Patch S2)*.
“Aplicativo abordado de forma eficiente [...]” (Bruno)*.
“[...] entender de forma facilitada as simplificações, nos ajudando no entendimento e
compreensão dos conteúdos propostos [...]” (D.A.N)**.
“[...] auxiliou muito na aprendizagem [...]” (Ômega)**.
“Auxiliou a aprendizagem tornando mais fácil compreender o conteúdo. [...]” (Rebrun)**.
“[...] facilitou a forma de aprendizado e até a didática [...]” (Ando)**.
“Facilitou a aprendizagem [...]” (Lilica)**.
“[...] facilitou o aprendizado, acrescentando uma melhor didática nas aulas e contribuindo
para um melhor aproveitamento do conteúdo [...]” (L.Sousa)**.
“[...] bem fácil de se mexer e didático. [...] esclarecer o conteúdo[...]” (Vasco da Gama)**.
“[...] fácil utilização, ajudou na execução e correção de exercícios” (Lua Preta)**.
“[...] abordado de forma produtiva [...]” (Unicórnio)**.
Situação 7: FACILITOU O ESTUDO DA DISCIPLINA EM DIFERENTES AMBIENTES
(FORA DA SALA DE AULA)
“[...]. O aplicativo foi útil dentro e fora de sala de aula [...]” (D.A.N)*.
“[...] aula ainda mais didática e acessível” (Patch S2)*.
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Quadro 7 - Distribuição das falas dos alunos nas Situações explicitadas da Categoria I,
considerando o uso da SD-AppED com os aplicativos Logic Simulator Pro* e o Solução para
Mapa de Karnaugh** (Continuação)
Situação 8: TORNOU A AULA MAIS DIDÁTICA DEVIDO O USO DA SD-AppED
“[...] sem a base da matéria tão bem passada didaticamente o sucesso com o aplicativo não
seria o mesmo. [...]” (Rebrun)*.
“[...] ajudou na facilidade montar circuitos tornando a didática ainda mais acessível”
(Abacaxi)**.
Fonte: dados da pesquisa.

O Quadro 7 apresentou as falas dos alunos, distribuídas nas 8 Situações
relacionadas a Categoria I.
Iniciando a análise a partir dessa distribuição, verifica-se que a Situação 1, onde
se priorizou a questão da otimização do tempo de aprendizagem, foram identificadas
três falas de alunos que corroboram para esta temática. Nas duas primeiras falas, os
alunos vinculam a sua aprendizagem “rápida” ao uso dos aplicativos. Já a terceira
fala, identifica a opinião de um aluno que possuía um conhecimento prévio sobre o
conteúdo de ED. Esse conhecimento permitiu a comparação da aprendizagem na
ausência e na presença do aplicativo, ficando evidente a preferência pelo uso do
Solução para Mapa de Karnaugh.
Na Situação 2, em que se destacou o dinamismo, causado pela interação e
motivação dos alunos, foram identificados oito comentários que contextualizam esse
pensamento. Nesses comentários, observou-se que, para os alunos, o dinamismo, a
interação e a motivação em sala de aula estão vinculados à metodologia utilizada em
sala (SD-AppED), ao uso do smartphone e à utilização dos aplicativos como recurso
didático. O dinamismo proporcionado por esses três elementos também foi
impulsionado pela necessidade de alguns precisarem utilizar o smartphone do colega
para realizar as atividades, aumentando assim a interação e a troca de conhecimento
entre eles.
Analisando as cinco falas vinculadas à Situação 3, observou-se que quatro
alunos consideraram que as atividades feitas através do aplicativo eram práticas e
dinâmicas. Para eles, essas atividades deram subsídios para a aprendizagem dos
conteúdos teóricos de forma facilitada. Essa facilidade, mencionada por três alunos,
deu-se pela simplicidade de manipulação dos aplicativos, principalmente o Solução
para Mapa de Karnaugh, ressaltado em duas falas nessa Situação.
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Na Situação 4, em que se observam três falas dos estudantes, constata-se que
todas aprovaram o uso do smartphone como instrumento de apoio às atividades
desenvolvidas no aplicativo. Além disso, os discentes ficaram motivados para
aprender os conteúdos de ED. Foi possível observar ainda que os alunos acreditam
que a utilização do smartphone levou para a sala de aula a tecnologia do dia a dia.
Observando a Situação 5, os dois comentários corroboram que o uso do
aplicativo auxiliou na explanação do conteúdo, contribuindo elucidação de dúvidas e
resultando na aprendizagem dos conteúdos.
Na Situação 6, verificou-se 18 opiniões sobre a aprendizagem dos alunos
através do uso dos aplicativos. Em todas essas opiniões, foi destacado que, tanto o
Logic Simulator Pro quanto o Solução para Mapa de Karnaugh cooperaram para uma
aprendizagem. Além disso, de acordo com cinco alunos, o método de utilização
desses aplicativos também contribuiu para a construção do conhecimento. Sendo
assim, esses alunos foram capazes de identificar o benefício do uso do aplicativo
através da SD-AppED.
Quanto à facilidade do estudo em diferentes ambientes, tratada na Situação 7,
foram identificados dois comentários. O primeiro, feito pelo aluno D.A.N, diz que o
aplicativo Logic Simulator Pro foi útil dentro e fora da sala de aula. Já o segundo,
citado pelo aluno Pacth, fala que a aula se tornou mais acessível. Esses comentários
sugerem que os alunos perceberam o potencial dessa ferramenta e passaram a
utilizá-la fora do ambiente e horário acadêmico.
Finalizando a análise das falas na Categoria I, a Situação 8 trata a respeito da
didática, ou seja, da SD-AppED. Essa situação traz duas falas. A primeira, destaca a
importância de passar o conteúdo de forma adequada para que se tenha êxito com a
ferramenta de ensino. A isso, o aluno Rebrun atribuiu o sucesso dos aplicativos em
sala de aula a SD-AppED. Já na segunda fala, trazida pelo aluno Abacaxi, foi
enfatizada a acessibilidade proporcionada pela ferramenta e pelo método. Essa fala
passa a ideia de que a forma como as aulas foram conduzidas, assim como a
ferramenta didática, puderam alcançar todos os alunos.
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Continuando a Análise de Conteúdo, o Quadro 8 expõe as falas associadas às
Situações da Categoria II.
Quadro 8 - Agrupamento das falas na Categoria II, sobre as sugestões em relação à
utilização dos aplicativos Logic Simulator Pro* e Solução para Mapa de Karnaugh**
CATEGORIA II
SUGESTÃO EM RELAÇÃO AO USO DESTA FERRAMENTA
Situação 1: PROPORCIONAR COMPATIBILIDADE COM OUTROS SISTEMAS
OPERACIONAIS
“Ao utilizar aplicativos em sala de aula tive um pouco de dificuldade em encontrar um
adequado para iOS. Os aplicativos para Android são muito mais superiores. [...]”
(Contatinhos)*.
“Não utilizei o aplicativo, pois não tem para a plataforma iOS (Apple). Eu usei o Square
Wave, sendo incompetente para o último trabalho do display de 7 segmentos, pois não
havia espaço adequado (display do aparelho) e as ligações ficaram confusas, tanto que
não consegui acertar o objetivo proposto pelo professor, mesmo sabendo o conteúdo.
[...] porém acho que deveria ter um estudo maior sobre o aplicativo adequado para os
diversos sistemas operacionais dos alunos, para que todos usem um só programa.
Acredito que com a dificuldade de achar um só aplicativo para Iphone, Android,
Windows, etc, [...]” (Unicórnio)*.
“[...]. Utilizou o aplicativo no celular de amigos com o sistema Android, pois, as versões
para iOS não são boas e acabam deixando os alunos mais confusos ainda” (Ilustre)*.
“Foi difícil encontrar um aplicativo para iOS, mas encontrei um com menor qualidade
do que para o Android” (Contatinhos)**.
“[...] utilizei no celular de amigos que tem o sistema Android [...]” (Ilustre)**.
“Não utilizei esse aplicativo, pois não achei para iOS.[...]” (UPEA/PICG)**.
Situação 2: CRIAR NOVAS CONFIGURAÇÕES NAS INTERFACES
“[...] o aplicativo apresenta algumas falhas quando se monta o circuito. Algumas vezes
o aplicativo fecha do nada e se o circuito não estiver salvo, acaba perdendo tudo”
(Boné)*.
“Só tínhamos como botar duas portas de entrada e por conta disso o circuito acabava
ficando cansativo de fazer e extenso demais. Também a questão de dar zoom e tirar o
zoom toda hora para conseguir ver e modificar o circuito” (Abacaxi)*.
“[...] Senti falta da possibilidade de ter 3 entradas [...]” (Lilica)*.
“O aplicativo poderia incluir novas ferramentas, principalmente, para conectar o circuito,
novos componentes de saída, além de uma opção para compartilhar circuitos” (Lua
Preta)*.
“[...] porém deixou a desejar quanto às entradas do circuito, falta do display de sete
segmentos, dimensão da tela não se adequou tão bem quanto ao tamanho dos circuitos
montados - para nomear os circuitos o espaço era limitado. Para baixar, o tamanho do
aplicativo me deu problemas em vista de que são quase 30MB de ocupação da
memória, mas possui uma ótima vantagem: o fato de não travar” (MFB)*.
“[...] A respeito do App do circuito faltaram portas logicas com maiores números de
entrada [...]” (Verde Azulado)**.
“[...]. Falhou também por não possibilitar salvar mapas e tabelas. [...]” (MFB)**.
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Quadro 8 - Agrupamento das falas na Categoria II, sobre as sugestões em relação à
utilização dos aplicativos Logic Simulator Pro* e Solução para Mapa de Karnaugh**
(Continuação)
Situação 3: CRIAR NOVOS APLICATIVOS
“[...]. Acredito que nossos alunos de informática, poderiam fazer nossos próprios App”
(Zé Colmeia)*.
“[...] pode-se criar um projeto para que o próprio aluno do Instituto, por exemplo, da
área de Sistemas de Informação crie um software próprio do IFF, contendo os
conteúdos e proporções de tela adequadas para as necessidades dos professores e
alunos [...]” (Unicórnio)*.
Situação 4: ATUALIZAR O APLICATIVO
“[...]. Só sugiro que utilizem App próprio, que possa ser atualizado sempre que aparecer
alguma necessidade.[...]” (Zé Colmeia)*.
“[...] seria de muita importância a atualização do aplicativo para incorporar mais funções
para termos uma maior visão dos circuitos” (L.Sousa)*.
“[...]. O aplicativo deveria ser atualizado constantemente e ter funções como enviar e
compartilhar resultados” (Ando)*.
“[...] seria de grande importância à atualização do aplicativo para podermos realizar
mais funções” (L.Sousa)**.
Situação 5: CONTINUAR A TRANSFORMAR O COTIDIANO EDUCACIONAL
ATRAVÉS DO USO DE APLICATIVOS
“A experiência foi boa, ajudou no entendimento do conteúdo e como a matéria foi
explicada bateu totalmente com o que foi proposto pelo aplicativo. [...]. Em suma, foi
uma boa experiência no que nos foi proposta e ajudou no entendimento do conteúdo
[...]” (Vasco da Gama)*.
“Uso do aplicativo foi muito bom, pois aprendemos mais um conhecimento tecnológico.
Recomendo sempre usar aplicativo no curso superior” (Azevedo)*.
“[...] cito a implementação de novos aplicativos com novas ferramentas [...]” (D.A.N)*.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

O Quadro 8 mostra as falas e Situações da Categoria II onde ocorreram
sugestões referente ao uso do Logic Simulator Pro e do Solução para Mapa de
Karnaugh. Essas sugestões consideraram o acesso aos aplicativos pelo smartphone
e a SD-AppED como metodologia que fundamentaram a utilização deles.
A primeira Situação da Categoria II traz em pauta a compatibilidade com outros
sistemas operacionais. Nesta Situação, foram obtidas 6 falas de alunos que não
possuíam smartphone com o sistema operacional Android. Esses alunos destacaram
a dificuldade de se obter um aplicativo compatível com o sugerido pelo professor.
Alguns desses estudantes pesquisaram outros aplicativos, como Square Wave, mas
tiveram dificuldades em executar as atividades propostas nestes aplicativos. Outros
optaram por utilizar os smartphones dos colegas para desenvolver as atividades nos
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aplicativos e sobre as dificuldades apontadas, sugeriram que fosse pesquisado um
aplicativo comum a todos os sistemas operacionais.
A segunda Situação identifica a questão das configurações e interfaces no que
se refere aos dois aplicativos utilizados e ao smartphone dos alunos. Sobre o
smartphone, o aluno MFB criticou a adequação da tela para mostrar os circuitos
concluídos e falou, também, da limitação de memória. Com relação aos dois
aplicativos, o aluno Boné comenta sobre algumas falhas no Logic Simulator Pro que
podem causar a perda do circuito montado. As cinco falas restantes fizeram crítica à
questão da limitação no número de entradas das portas lógicas do circuito. O que
sugere novas buscas por aplicativos que ofereçam mais possibilidades em relação
aos números de portas e visualizações mais adequada à tela do smartphone.
A Situação 3 identifica, nas falas dos alunos Zé Colmeia e Unicórnio, a sugestão
de criar novos aplicativos. Em ambas, os alunos propuseram que os próprios
estudantes construíssem aplicativos móveis voltados à realidade e necessidade dos
alunos. Essa sugestão se originou dos pontos críticos observados na Situação 2.
Na Situação 4, onde se sugere a atualização do aplicativo, foram identificadas
4 falas. Na primeira, o aluno Zé Colmeia pede a utilização de um app próprio para
facilitar a atualização dos aplicativos, conforme a demanda dos alunos, professor e
instituição. Já nas outras 3 falas, os estudantes chamam a atenção para a importância
da atualização dos aplicativos disponibilizados na internet. Segundo esses alunos,
estes aplicativos também devem ter suas funções atualizadas de acordo com a
realidade de sala de aula. Podendo oferecer a opção de compartilhar resultados, por
exemplo.
A Situação 5 finaliza a Categoria II com a sugestão de continuar a transformar
o cotidiano educacional através do uso de aplicativos. Neste contexto, todas as 3 falas
identificadas sugerem que o experimento com o aplicativo se repita. Na primeira, o
aluno Vasco da Gama fala que o experimento foi bom e o ajudou a compreender o
conteúdo. Na segunda fala, o estudante Azevedo diz ter aprendido mais um recurso
tecnológico e recomenda o uso do aplicativo no ensino superior mais vezes. Já na
fala do D.A.N, ele sugere a implementação de novos aplicativos como recurso
didático.
O Quadro 9 traz a terceira e última Categoria: avaliação do experimento
realizado pelo professor em sala de aula.
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Quadro 9 - Agrupamento das falas na Categoria III, sobre a avaliação da forma em que o
professor conduziu o experimento com os aplicativos Logic Simulator Pro* e Solução para
Mapa de Karnaugh**
CATEGORIA III
AVALIAÇÃO SOBRE A FORMA EM QUE O PROFESSOR CONDUZIU ESTE
EXPERIMENTO
Situação 1: CONDUZIU AS AULAS COERENTEMENTE COM A SD-AppED
POR MEIO DO DISPOSITIVO MÓVEL (SMARTPHONE)
“[...]. O professor explicou e acompanhou passo a passo sobre o manuseio do App”
(Verde Azulado)*.
“[...]. O professor usou o aplicativo adequadamente e com uma didática muita boa.
[...]”(D.A.N)*.
“[...] com um excelente professor, como o Thiago orientando. Sem a base da
matéria tão bem passada didaticamente, o sucesso com o aplicativo não seria o
mesmo. [...].Muito mérito do professor” (Rebrun)*.
“[...]. O professor utilizou o aplicativo de maneira em que o seu conteúdo ia
avançando, ou seja, na minha visão foi de maneira adequada, sem forçar o
conteúdo e a aplicação da matéria nele, inspecionando e orientando. [...] quanto a
maneira que foi aplicada pelo professor” (Vasco da Gama)*.
“[...]. “O professor usou bem, mesmo com o desafio da adaptação de diferentes
aplicativos [...]” (Unicórnio)*.
“[...]. O professor foi bem paciente e tudo o que ele passou na apostila, batia com
o que tinha no aplicativo [...]” (Ilustre)*.
“[...]. O professor foi bem claro nas aulas, tornando tudo mais simples” (Rebrun)**.
“Professor com didática excelente, paciência e boa vontade. [...]” (Sky WZ)**.
Situação 2: O USO ADEQUADO DOS APLICATIVOS RESULTOU NA
SATISFAÇÃO E NO BOM RENDIMENTO DOS ALUNOS
“[...]. O professor utilizou o aplicativo de maneira em que o seu conteúdo ia
avançando, ou seja, na minha visão foi de maneira adequada, sem forçar o
conteúdo e a aplicação da matéria nele, mas sim inspecionando e orientando. Em
suma, foi uma boa experiência no que nos foi proposta e ajudou no entendimento
do conteúdo, tanto por serem aplicativos detalhados quanto pela maneira que foi
aplicada pelo professor” (Vasco da Gama)*.
“[...] o uso do aplicativo na disciplina de eletrônica digital foi de extrema importância
na qual pude observar o conteúdo de uma maneira mais didática, onde o professor
teve uma grande parcela no aprendizado, tanto no aplicativo quanto no material
impresso [...]” (L. Sousa)*.
“[...]. O professor se mostrou muito útil e paciente nas atividades do aplicativo, deu
exemplo e mostrou o melhor caminho para realizar as atividades [...]” (Ando)*.
“[...] o professor utilizou o aplicativo de forma adequada e precisa.[...]” (D.A.N)**.
“[...] o professor utilizou o aplicativo de forma bem adequada” (Bruno)**.
“[...] bem aplicado pelo professor, e principalmente aplicado no tempo do conteúdo,
onde na minha visão de maneira adequada” (Vasco da Gama)**.
Fonte: dados da pesquisa.
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Analisando a primeira Situação da Categoria III mostrada no Quadro 9,
verificam-se duas Situações que contextualizam a temática destacada.
Na Situação 1, todas as oito falas atribuíram o sucesso do uso dos aplicativo à
forma como o docente conduziu as aulas. Entre esses discursos destacou-se que o
professor acompanhou a utilização dos apps do início ao fim. Foi comentado, ainda,
que o docente deu suporte no uso dos aplicativos pesquisados pelos alunos, além de,
também, ter dado apoio na utilização dos que foram recomendados pelo ele. A didática
do professor e a metodologia utilizada também foram citadas como decisivas para o
entendimento do conteúdo e o uso adequado dos aplicativos em sala de aula. A partir
dessas falas, entende-se que o uso da SD-AppED facilitou a implementação dos
aplicativos em sala e que o benefício dessa metodologia pôde ser percebido pelos
alunos.
Encerrado a análise da Categoria III, a Situação 2 destaca o uso adequado dos
aplicativos, resultando na satisfação e no bom rendimento dos alunos. Em
consonância com esta situação, são trazidas 6 falas, onde todas destacaram o uso
adequado do aplicativo. Neste contexto, as duas primeiras falas atribuíram à
aprendizagem ao método de implementação dos aplicativos. Já nas falas do aluno
Vasco da Gama, tanto na utilização do Logic Simulator Pro quanto no uso do Solução
para Mapa de Karnaugh, foi respeitada a sequência cronológica dos conteúdos de ED
na utilização dos apps.
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Com o objetivo de expandir a compreensão da análise realizada, fez-se a
quantificação das falas inseridas em cada situação das categorias identificadas. Essas
quantificações, assim como a porcentagem de falas dos alunos por categoria, podem
ser vistas no Quadro 10.
Quadro 10 - Quantificação das falas dos alunos por categoria e situação
SITUAÇÕES EXPLICITADAS NAS CATEGORIAS E O NÚMERO DE FALAS
RELACIONADAS
SITUAÇÕES DA CATEGORIA I

Nº

%

Permitiu a otimização de tempo na aprendizagem;
03
Possibilitou aulas dinâmicas (interação/motivação);
08
Aplicou na prática os conteúdos;
05
Aproximou as aulas à ferramenta do cotidiano (smartphone);
03
Serviu como forma de ilustrar/exemplificar o conteúdo;
02
Contribuiu para o processo ensino-aprendizagem na disciplina;
18
Facilitou o estudo da disciplina em diferentes ambientes (fora da sala 02
de aula);
 Tornou a aula mais significativa por ter tido planejamento presente na 02
SD.
TOTAL
44

55









SITUAÇÕES DA CATEGORIA II
Proporcionar compatibilidade com outros sistemas operacionais;
Criar novas configurações nas interfaces;
Criar novos aplicativos;
Atualizar o aplicativo;
Continuar a transformar o cotidiano educacional através do uso de
aplicativos.
TOTAL






SITUAÇÕES DA CATEGORIA III
 Conduziu as aulas coerentemente com a SD-AppED por meio do
dispositivo móvel (smartphone);
 O uso adequado dos aplicativos resultou na satisfação e no bom
rendimento dos alunos.
TOTAL
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Nº
06
07
02
04
03

%

27,5

22
Nº

%

08
06

17,5

14

Com os dados descritos no Quadro 10, observa-se que a maioria das falas
(55%) concentram-se na Categoria I, em que os alunos opinaram sobre a utilização
dos aplicativos Logic Simulator Pro e Solução para Mapa de Karnaugh. Dentro dessa
categoria, destacou-se, pelo número de falas, a Situação 2. Essa situação expôs, a
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partir das falas de 18 alunos, a percepção dos discentes a respeito da contribuição do
experimento no processo ensino-aprendizagem.
Na Categoria II, verifica-se a concentração de 22 falas de alunos,
correspondendo a 27,5 % de um total de 80 falas distribuídas nas três categorias.
Nesta categoria, destacou-se a Situação 2, onde 7 alunos consideraram importante a
criação de novas configurações nas interfaces dos aplicativos, a fim de melhor atender
as suas expectativas e as demandas da disciplina de ED.
Finalizando essa análise, na Categoria III foram computadas 14 falas que
discorrem sobre a forma como o professor conduziu o experimento. Desse total de
falas, 8 acreditaram que o uso da SD-AppED e do smartphone como instrumento de
acesso contribuíram para que o professor conduzisse bem as aulas com os aplicativos
utilizados.
Diante do exposto, entende-se que as informações obtidas a partir da AC
confirmam os resultados adquiridos por meio da análise quantitativa, feita no item
4.2.1. Ou seja, os resultados numéricos corroboram o discurso dos alunos que
aprovaram o uso e a forma como os aplicativos foram implementados em sala de aula.
Contudo, a avaliação qualitativa através da AC, possibilitou um maior aprofundamento
nas falas dos alunos. O resultado desse aprofundamento foi a identificação de
opiniões, sugestões e até avaliações do experimento.
Entre as opiniões dos estudantes a respeito do uso dos aplicativos em sala de
aula,

destacou-se

a

contribuição

dessa

ferramenta

no

processo

ensino-

aprendizagem. Essa fala foi a mais recorrente, tanto no uso do aplicativo Logic
Simulator Pro, quanto no aplicativo Solução para Mapa de Karnaugh.
Diante das sugestões dos discentes, identificou-se que alguns tiveram
problemas em baixar e utilizar os aplicativos, devido a diferentes tipos de sistemas
operacionais dos seus smartphones. Os alunos sugeriram, então, que fossem
pesquisados aplicativos com compatibilidade mais ampla, entre os sistemas
operacionais. Além disso, propuseram que os estudantes do IFFluminense
desenvolvessem os próprios aplicativos, de modo a atender as demandas específicas
das disciplinas e das turmas.
Na avaliação dos alunos, eles mostraram ter percebido a importância da
metodologia de ensino para a introdução da tecnológica em sala de aula. Essa
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percepção é identificada em diversos trechos em que os alunos remetem o sucesso
do uso de aplicativos móveis à didática do professor.
4.2.3 Avaliação do ganho na aprendizagem
Com o objetivo de verificar se o experimento realizado resultou em ganho na
aprendizagem para os alunos, comparou-se o desempenho da turma que utilizou o
aplicativo com uma turma anterior ao experimento. Essa comparação considerou que
o mesmo professor lecionou a disciplina de ED em ambas as turmas do CST em
Sistemas de Telecomunicações.
Os dados para a avaliação do ganho na aprendizagem dos alunos estão
apresentados no Quadro 11.
Quadro 11 - Comparação das médias dos alunos que não utilizaram o aplicativo com
a SD-AppED com aqueles que utilizaram.
TURMAS QUE CURSARAM A DISCIPLINA DE ED COM O PROFESSOR QUE
IMPLEMENTOU A SD-AppED
Turma que Não Utilizou os aplicativos a
Turma que Utilizou os aplicativos a
partir da SD-AppED
partir da SD-AppED
Média da turma 2016.1
Média da turma 2017.1
6,01
9,72
Fonte: dados da pesquisa.

O Quadro 11 apresenta as médias das duas últimas turmas do professor que
implementou a SD-AppED. Essas médias foram calculadas a partir das notas dos
alunos obtidas por meio do sistema acadêmico do IFFluminense, o Qualidata (ANEXO
C). Analisando essas médias, é possível notar que a turma que participou do
experimento, em 2017.1, obteve um melhor desempenho se comparada à turma
anterior. A diferença de desempenho entre essas duas turmas, considerando as
médias, chegou a 3,71. Valor este que representa um aumento de 38,2% nas médias
dos alunos que utilizaram os aplicativos a partir da SD-AppED. Já o ganho na
aprendizagem, obtido a partir da relação entre as médias das duas turmas, foi de 1,62.
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A fim de ampliar a análise dos resultados obtidos nessas duas turmas, foi feito
um levantamento sobre o número de alunos matriculados, evadidos e reprovados.
Esses dados podem ser vistos na Tabela 8.
Tabela 8 - Quantitativo de alunos matriculados, evadidos e reprovados nas duas turmas.
QUANTITATIVO DE ALUNOS EVADIDOS E REPROVADOS NA DISCIPLINA DE
ED, NAS DUAS TURMAS
SITUAÇÃO
TURMA DE 2016.1
TURMA DE 2017.1
DOS ALUNOS
Nº
%
Nº
%
Matriculados
45
100,00
36
100,00
Evadidos
5
11,11
1
2,77
Não frequentaram
10
22,22
9
25,00
Reprovados
8
17,78
1
2,70
Fonte: dados da pesquisa.

Observando a Tabela 8, constata-se que a turma que não fez parte do
experimento apresentou um índice de evasão (11,11%) relativamente maior se
comparada à turma de 2017.1. Pôde ser notado ainda, que o índice de reprovação
nessa mesma turma também foi mais alto (17,78%). Já em relação aos alunos que
não frequentaram as aulas, a turma que teve o percentual maior (25%) foi a que fez
parte do experimento.
Os dados revelam que o uso dos aplicativos a partir da SD-AppED, além de ter
elevado a média da turma, contribuiu para a redução do índice de reprovação. Além
disso, sugerem também, que o índice de evasão diminuiu na presença dessa
ferramenta didática e da metodologia proposta.
Os resultados anteriores (Quadro 11) foram obtidos a partir das médias de
turmas que estudaram com o mesmo professor, mas com a metodologia e recursos
didáticos diferentes. Nesse sentido, considerando que outros professores já
lecionaram está disciplina no curso, sentiu-se a necessidade de verificar se os
resultados observados anteriormente se repetem na mudança de professor.
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Para considerar, nessa análise, os dados de turmas de outros professores, o
Quadro 12 apresenta as médias de três turmas. Duas tiveram aula com a mesma
professora em períodos que antecedem o experimento. Já a outra turma, teve aula
com outro professor, logo após a turma que utilizou os aplicativos através da SDAppED.
Quadro 12 - Comparativo das médias dos alunos que não utilizaram o aplicativo com a SDAppED com aqueles que utilizaram.
TURMAS QUE NÃO PARTICIPARAM DO EXPERIMENTO COM A SD-AppED E
CURSARAM ED COM OUTROS PROFESSORES
MÉDIAS DAS TURMAS
2014.1
2015.1
2018.1
7,48
7,43
6,57
Fonte: dados da pesquisa.

Observando o Quadro 12, comprova-se que mesmo quando outros professores
lecionaram as médias das turmas se mantiveram abaixo da média do grupo de alunos
que usou os aplicativos.
No caso das duas turmas que antecederam ao experimento, as médias ficaram
em torno de 23%, abaixo da média relacionada. Já na turma que cursou a disciplina
após o experimento, essa diferença foi 32% menor.
Esses resultados mostram que a presença da SD-AppED e do smartphone em
sala de aula colaboraram para aumentar as médias dos alunos. Percebe-se que houve
um ganho na aprendizagem.
4.3 Análise do professor em relação à SD-AppED
Encerrando a Parte dos resultados este Tópico traz o registro da fala do
professor durante a entrevista guiada. O objetivo dessa entrevista foi investigar como
decorreu a utilização aplicativos móveis acessados a partir do smartphone dos alunos
com base nas orientações da SD-AppED.
As respostas do professor para cada pergunta da entrevista guiada
(APÊNDICE G) foram organizadas com base nos itens envolvidos nessa
implementação. Dessa forma, foram considerados os recursos didáticos utilizados
(aplicativos móveis), o instrumento de acesso (smartphone) e a metodologia seguida
(SD-AppED). Nesse contexto, foram separados os apontamentos positivos, negativos,
assim como os comentários e sugestões feitos pelo professor.
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4.3.1. Aplicativos móveis: Logic Simulator Pro e Solução para Mapa de
Karnaugh
Este item apresenta a opinião do professor a respeito do uso dos aplicativos
Logic Simulator Pro e Solução para Mapa de Karnaugh em sala de aula. A opinião foi
sintetizada no Quadro 13, destacando os pontos negativos, positivos e os comentários
e sugestões do docente.

APLICATIVOS: LOGIC SIMULATOR PRO E SOLUÇÃO PARA MAPA DE KARNAUGH

Quadro 13 - Respostas do professor sobre os aplicativos
PONTOS POSITIVOS
 Os dois aplicativos, por ser móveis e livres, permitem acesso de
qualquer lugar e a qualquer hora, (1ª resposta).
 O Solução para Mapa de Karnaugh é intuitivo e de fácil de ser
utilização, (2ª resposta).
 O Solução para Mapa de Karnaugh foi mais aceito pelos alunos, por
facilitar a simplificação e permitir a visualização do processo na tela,
(3ª resposta).
 O Logic Simulator Pro possibilitou uma maior interatividade entre os
alunos, além de ter sido utilizado praticamente em todos os módulos
da SD-AppED, (4ª resposta).
 O Logic Simulator Pro, por abranger a maioria dos conceitos da
disciplina, permitindo seu uso com maior frequência, durante as
aulas, (5ª resposta).
 Não teve dificuldade com nenhum aplicativo, (6ª resposta).
 O Logic Simulator Pro permitiu desenvolver mais atividades, por
abordar a maioria dos conceitos propostos pela disciplina, (7ª
resposta).
 O Logic Simulator Pro foi utilizado em mais de um módulo, devido a
sua ampla abordagem dos conteúdos de Eletrônica Digital, (8ª
resposta).
 O Logic Simulator Pro se adequou melhor a disciplina, por abordar a
maior parte dos conteúdos de Eletrônica Digital, (9ª resposta).
 O Logic Simulator Pro permitiu explorar melhor os conteúdos, (10ª
resposta).
 Ambos os aplicativos foram adequados para o uso através do
smartphone, (11ª resposta).
 Ambos aplicativos são igualmente adequados para o curso superior
tecnológico, (12ª resposta).
 O Logic Simulator Pro foi o aplicativo que mais contribuiu para
aprendizagem, pois desenvolveu cerca de 90% dos conceitos
necessários à disciplina, (13ª resposta).
 Apresentou a vantagem de possibilitar o aluno sanar dúvidas fora do
ambiente acadêmico, (14ª resposta).
 Com os aplicativos e a SD-AppED os alunos participaram ativamente
das atividades propostas em aula, sugerindo que o método e a
ferramenta podem ter influenciado, (15ª resposta).
 O uso dos aplicativos móveis gratuitos não limitou de forma alguma,
pelo contrário, o seu uso dinamizou as aulas, (16ª resposta).
PONTOS NEGATIVOS
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 Dificuldade de elaboração de circuitos e a necessidade de um
conhecimento teórico prévio, (2ª resposta).
 A desvantagem é que o uso de aplicativos pode favorecer a obtenção
de resultados de forma mecânica, suprimindo assim os conceitos
teóricos, (14ª resposta).
COMENTÁRIOS
 Apesar dos dois App’s apresentarem pontos positivos e negativos em
relação um ao outro, ambos se complementam em seus benefícios
como recurso didático, (2ª resposta).
 O fato do Solução para Mapa de Karnaugh ser uma calculadora de
simplificação e não um simulador, poderia ser responsável pela maior
aceitação dos alunos, (3ª resposta).
 Ambos aplicativos favoreceram para interação e comprometimento
dos alunos nas atividades em aula, (4ª resposta).
 Solução para Mapa de Karnaugh funcionou como uma ferramenta de
suporte para o Logic Simulator Pro, mostrando que ambos se
complementaram, (7ª resposta).
 Ambos aplicativos podem ser vistos como um pacote tecnológico a
ser utilizado no curso, pois não existe um único App que faça a função
de ambos, nem mesmo kit’s didáticos ou softwares de uso específico
possuem tais funções agregadas, (12ª resposta).
 Os aplicativos móveis proporcionam aos alunos novas perspectivas
de obtenção do saber e fomentar a busca de conhecimento em fontes
diferentes das tradicionais, aproveitando os recursos tecnológicos
que já está em suas mãos, (14ª resposta).
Fonte: dados da pesquisa.

Como pode ser observado no Quadro 13, o docente apontou 16 pontos
positivos em relação aos aplicativos. O que mostrou que para cada pergunta da
entrevista guiada, houve um apontamento positivo em relação aos aplicativos.
De uma forma geral, foram destaques nesses apontamentos positivos a:


Mobilidade proporcionada pelo aplicativo;



Facilidade de manuseio;



Possibilidade de visualização das operações;



Interatividade com os aplicativos;



Variedade de conceitos relacionados à ementa;



Adequação para o uso a partir dos smartphones;



Adequação para o uso no ensino superior; e, por fim,



O dinamismo obtido nas aulas.
É possível notar que o professor ressalta pontos fortes de cada aplicativo.

Nesse sentido, o “Logic Simulator Pro” se destacou por permitir maior interatividade
com os alunos, por abranger mais conteúdo da disciplina, por possibilitar o
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desenvolvimento de um maior número de atividades, além de ter sido usado por mais
tempo durante o semestre; enquanto que o aplicativo “Solução para Mapa de
Karnaugh”, foi o mais aceito entre os alunos. Tal fato deve-se a sua menor
complexidade e a exibição dos resultados da simplificação na tela do smartphone.
Os pontos negativos a respeito do uso dos aplicativos móveis em sala de aula
foram apontados em duas respostas do docente, durante a entrevista guiada: a
dificuldade da elaboração de circuitos usando o aplicativo, a necessidade de um
conhecimento prévio da teoria para montar os circuitos e a possibilidade do aluno
realizar as atividades no aplicativo de forma mecânica. Os pontos negativos revelaram
o papel do aplicativo como um recurso didático que atua como uma ferramenta de
auxílio à aprendizagem, uma vez que seu objetivo não é substituir a teoria da
disciplina, mas sim, elucidar os conceitos abstratos.
Analisando, de forma sucinta os seis comentários do professor evidenciados
no Quadro 13, percebe-se que o docente considerou que os aplicativos se
complementaram no que se refere à ementa da disciplina e à facilidade de manuseio.
Nesse sentido, o professor destacou a importância de ambos para a aprendizagem,
motivação e dinamismo em sala de aula.
4.3.2 Uso do smartphone como instrumento de acesso aos aplicativos
Este item traz o ponto de vista do professor sobre o uso do smartphone, como
instrumento de acesso aos aplicativos em sala de aula, o que pode ser observada a
partir do resumo das respostas do docente exposta no Quadro 14.

DE AULA

USO DE SMARTPHONE EM SALA

Quadro 14 - Respostas do professor sobre o uso de smartphone em sala de aula
PONTOS POSITIVOS
 Essa experiência foi satisfatória e os objetivos foram atingidos, pois
a turma estava comprometida e aberta a novas formas de
aprendizagem, (2ª resposta).
 A vantagem foi a facilidade na demonstração dos conceitos através
do uso de aplicativos, (3ª resposta).
 Foi notado o empenho dos alunos em todas as atividades práticas
com o smartphone. A turma inteira estava engajada na busca por
soluções para os problemas propostos, (4ª resposta).
 As dificuldades surgiram apenas no início, devido à falta de hábito na
utilização dos mesmos em sala de aula, porém essas dificuldades
foram mínimas, devido a familiarização com a ferramenta e com
aplicativos para outros fins, (5ª resposta).
 A utilização do smartphone mudou dinâmica de interação na turma,
pois antes essa dinâmica era restrita a interação aluno/professor e
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agora essa interação ficou mais constante entre aluno/aluno, (7ª
resposta).
PONTOS NEGATIVOS
A desvantagem foi a não uniformidade tecnológica dos smartphones,
onde fatores como capacidade de memória e processamento podem
influenciar na utilização dos aplicativos didáticos, que geralmente não
tem versões para diferentes sistemas operacionais, (3ª resposta).
 Os alunos apontaram a ausência de alguns recursos mais
específicos nos aplicativos. Essa crítica também foi compartilhada
por mim (professor) (6ª resposta).
 Sim, foram observadas dificuldades em relação à diversidade de
sistemas operacionais, pois o aplicativo do iOS apresentou mais
complexidade para ser operado, (9ª resposta).
COMENTÁRIOS


 Já tinha usado o smartphone como ferramenta de auxílio a
aprendizagem, em outras disciplinas (1ª resposta).
 Observei que em grande maioria o sistema operacional utilizado é o
Android, inclusive por mim, entretanto uma pequena porcentagem do
alunado utiliza iOS, (3ª resposta).
 Entendo que o App não conseguirá substituir um kit didático ou um
software de computador de uso específico com o nível de
detalhamento requerido ou desejado, entretanto para demonstração
de conceitos básicos, eles atenderam às expectativas, (6ª resposta).
 O sistema Android, por existir em maior número, por ter mais
fabricantes e consequentemente por possuir uma loja de aplicativos
mais extensa, sendo esse predominante em sala de aula, (8ª
resposta).
 Apesar da diversidade dos sistemas operacionais dos smartphones,
foi possível realizar as atividades em sala de aula, (8ª resposta).
Fonte: dados da pesquisa.

A partir do Quadro 14, observa-se que das nove respostas dadas pelo professor
sobre o uso de smartphones cinco tiveram apontamentos positivos. Dentre esses
apontamentos destaca-se: a satisfação do professor pelos objetivos alcançados em
aula e pelo comprometimento e empenho dos alunos; a facilidade na demonstração
dos conceitos através da tela do smartphone; a minimização das dificuldades iniciais,
devido a familiarização com o instrumento e o aumento na interação aluno/aluno,
dando mais dinamismo ao processo de aprendizagem.
Com relação aos pontos negativos, foram destacados três: a não uniformidade
nos tipos de smartphone, exigindo do professor uma explicação mais direcional; a
ausência de alguns recursos para os aplicativos, apontamento este feito pelos alunos
e compartilhado pelo docente; e a diversidade de sistemas operacionais, dificultando
a utilização dos aplicativos selecionados ou deixando as atividades mais complexas
para aqueles alunos que utilizavam outros sistemas operacionais, como iOS.
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Nos comentários feitos pelo docente a respeito do uso do smartphone,
destacam-se cinco observações. A primeira foi que o professor já havia usado o
smartphone em outras disciplinas em sala de aula. A segunda constatou que o
sistema operacional mais usado pelos alunos foi o Android. A terceira reflete sobre a
importância e contribuição dos aplicativos móveis, acessados pelos smartphones em
sala de aula, mas destaca que os mesmos não substituem os kits didáticos. A quarta
observação é que existem mais aplicativos para o sistema Android. A quinta e última
observação fala que, apesar da não uniformidade dos modelos de smartphones e dos
tipos de sistemas operacionais, foi possível trabalhar com o smartphone.
4.3.3 A SD-AppED como metodologia para o uso dos aplicativos
Esta seção apresenta a opinião do docente a respeito da SD-AppED proposta
pela autora, além de trazer seu ponto de vista a respeito da implementação dessa SDAppED em sala de aula.
Com base nessas respostas, o Quadro 15 mostra os pontos mais relevantes,
relacionando aos pontos positivos, negativos e os comentários feitos pelo docente em
cada pergunta da entrevista.

SD-AppED

Quadro 15 - Respostas do professor sobre a SD-AppED
PONTOS POSITIVOS
 Em relação à SD-AppED, as expectativas foram positivas, pois as
metodologias sugeridas se aproximavam fortemente ao que já era
executado na disciplina em outros momentos, (3ª resposta).
 Considero que a divisão em módulos de ensino e o link entre os
módulos favoreceu o fechamento de uma ideia central importante ao
desenvolvimento da disciplina como um todo, (3ª resposta).
 Na fase de produção inicial colheu-se informações dos saberes dos
alunos em relação à ED. Dessa forma, foi identificado que a maioria
dos alunos já tinha conhecimento de parte do conteúdo de ED, o que
facilitou o desenvolvimento das atividades propostas (6ª resposta).
 O perfil da turma, levantado a partir da produção inicial, permitiu
traçar um plano de ação considerando para a turma em geral e
também atender as especificidades individuais, (6ª resposta).
 A SD-AppED estava plenamente alinhada com a ementa, os módulos
estavam organizados de acordo com o sequenciamento didático já
utilizado em turmas anteriores, (6ª resposta).
 A mudança do formato estrutural anterior para a estrutura modular
ocorreu de forma tranquila, sem grandes modificações, mas com
pequenos ajustes de conteúdo e sistemática avaliativa, (7ª
resposta).
 De forma indireta conceitos interdisciplinares foram trabalhados,
como os do sistema de numeração, abordado em disciplinas de
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matemática no ensino fundamental e o serviço móvel celular,
abordado em disciplina do próprio curso, porém em período posterior,
(7ª resposta).
O uso de aplicativos a partir de smartphone fomenta a curiosidade
sobre o aparelho e sobre as tecnologias móveis atuais, (7ª resposta).
Quanto aos conteúdos abordados, uso do aplicativo contribuiu de
forma significativa ao entendimento dos tópicos estudados,
juntamente com o smartphone e a SD-AppED, (7ª resposta).
Foi possível trabalhar com a SD-AppED em uma estrutura modular
com início e fim, apesar da adaptação na duração de alguns módulos,
(7ª resposta).
Os critérios avaliativos, previamente sugeridos pela SD puderam ser
executados ao final de cada módulo, (7ª resposta).
Os projetos e trabalhos avaliativos sugeridos pela SD-AppED foram
executados em grupo. Isso favoreceu a interação aluno/smartphone
e aluno /aluno. Dessa forma, considero que tal prática avaliativa teve
aspecto nivelador dentro de um grupo de alunos que tinham
diferentes níveis de conhecimento e destreza tecnológica, (7ª
resposta).
Devido à natureza da atividade de Produção Final, seu
desenvolvimento ultrapassou a sala de aula, pois foram necessárias
reuniões extras entre os membros de cada grupo, (8ª resposta).
O resultado da etapa de Produção Final se deu com a apresentação
correta de todos os projetos e dentro do prazo especificado do dia
que a SD-AppED foi apresentada, (8ª resposta).
A SD-AppED estava alinhada com a proposta da disciplina, sendo o
elemento inovador, a estrutura modular e a utilização dos aplicativos
como recurso didático, (9ª resposta).
A SD-AppED, juntamente com o aplicativo e o smartphone, permitiu
trabalhar teoria e prática de forma coesa, como se estivesse
utilizando um kit didático ou um simulador computacional, (9ª
resposta).
A SD-AppED se mostrou bastante aderente ao que era necessário
ser abordado em eletrônica digital, além de permitir a inclusão de um
novo recurso didático e consequentemente melhorar o dinamismo
das aulas, (10ª resposta).
Interações mais constantes entre os alunos foram percebidas ao
longo das aulas, tanto para resolução de problemas propostos,
quanto para sanar dúvidas em relação ao uso do aplicativo, (10ª
resposta).
PONTOS NEGATIVOS

 Não conheço os conceitos que permeiam a SD-AppED, mas, por
questões pedagógicas, talvez já os tenha utilizados de forma intuitiva,
(2ª resposta).
 Os critérios avaliativos da SD-AppED foram apresentados para os
alunos, o que gerou algumas dúvidas em relação ao quantitativo de
avaliações, uma vez que esses alunos estão acostumados com
apenas duas avaliações, (5ª resposta).
 Em alguns momentos, o tempo sugerido pela SD-AppED precisou ser
adaptado, (7ª resposta).
 Houve dificuldades, em todos os grupos, no momento de executar a
Produção Final. Essa dificuldade ocorreu no início da construção do
projeto, (8ª resposta).
 As atividades avaliativas em cada módulo requerem um tempo maior
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dentro de uma carga horária, muitas vezes, limitada, (10ª resposta).
Quadro 15 - Respostas do professor sobre a SD-AppED (Continuação)
COMENTÁRIOS
 Aceitei participar do experimento com a SD no Curso Superior de
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações e na disciplina de ED,
uma vez que sou professor do curso e já havia ministrado a disciplina
de ED no curso. Além disso, me interesso pelo uso de softwares
simuladores e aplicativos como forma de ferramenta facilitadora para
desenvolvimento de conceitos, considerados abstratos pelos alunos,
(1ª resposta).
 A SD-AppED foi apresentada na primeira aula aos alunos como
metodologia que seria utilizada para o desenvolvimento da disciplina
de eletrônica digital, (4ª resposta).
 A proposta da “Situação” foi apresentada de forma expositiva com as
delimitações dos objetivos esperados e os recursos que seriam
utilizados para alcançar tais objetivos. Além disso, apresentei a
ementa, relacionando cada módulo da SD-App-ED com a ementa
proposta pelo curso, os critérios avaliativos e por fim, os aplicativos
didáticos que seriam utilizados e como os alunos poderiam fazer o
download e instalação, (5ª resposta).
 A produção final se deu através de um projeto de maior porte, onde
cada grupo montou o seu respectivo projeto. Eles foram elaborados
de forma que cada grupo possuía o seu projeto, sem possibilidade
de copiar dos outros grupos, (8ª resposta).
 O ajuste mais significativo foi na distribuição da carga horária para
cada módulo. Isso permitiu uma melhor adequação da SD-AppED em
relação aos temas a serem abordados em consonância com a
ementa da disciplina e a carga horária disponível, (11ª resposta).
Fonte: dados da pesquisa.

Observando o Quadro 15, nota-se que das onze perguntas feitas ao professor
durante a entrevista sobre a SD-AppED, seis tiveram pelo menos uma resposta com
aspecto positivo. Dentre os aspectos estão: a expectativa do professor em relação a
SD-AppED ; o formato da SD-AppED; o resultado obtido a partir da produção inicial;
a adequação da SD-AppED com o curso e a disciplina; a facilidade do professor em
adaptar-se as propostas da SD-AppED; a possibilidade de se trabalhar conceitos
interdisciplinares; a proposta de utilizar a SD-AppED em conjunto com o smartphone;
o formato proposto para avaliação foi seguido; o impacto do formato de trabalho na
interação da turma; o resultado da “Produção Final” com relação aos limites da sala
de aula; a expectativa do professor com relação a “Produção Final”; a visão do
professor sobre a SD-AppED e a atualidade; a comparação com outras ferramentas
práticas e atuais de ensino; e, a aderência da SD-AppED com a disciplina e seu
impacto na turma.
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Analisando esses aspectos separadamente e agrupando alguns por
similaridade, chega-se à seguinte divisão: expectativa do docente; formato da SDAppED ou da proposta de avaliação; resultados obtidos; adequação, adaptação e
aderência quanto a SD-AppED, o professor e as disciplinas, respectivamente;
proveitos obtidos através da SD-AppED; visão geral sobre a SD-AppED e a
atualidade; e, finalmente a comparação da SD-AppED e seus recursos didáticos com
outras ferramentas e práticas atuais de ensino.
Nesse contexto, inicia-se a análise verificando-se que o docente depositou suas
expectativas na metodologia da SD-AppED e na “Produção Final”, sendo observado
na resposta do professor que em ambas situações essas expectativas foram
alcançadas.
Em relação ao formato da SD-AppED, no que diz respeito à organização em
módulos, forma de avaliação e metodologia de integração dos alunos, o professor
expressou opinião favorável. Quanto ao formato da SD-AppED, observou que os
módulos se conectam, no que diz respeito aos conteúdos, permitindo uma visão
acumulativa favorável à aprendizagem. Sobre a avaliação, o docente comenta que
conseguiu seguir os critérios avaliativos, sugeridos pela SD-AppED. Já sobre a
integração entre os alunos, para o professor, esta foi favorecida pela sugestão de ser
realizada em grupos, tanto durante os trabalhos quanto nos projetos.
Houve também comentários positivos quanto aos resultados encontrados com
a Produção Inicial e Produção Final. Com a Produção Inicial, por exemplo, o professor
obteve o perfil da turma quanto ao nível de conhecimento da turma sobre a disciplina.
Dessa forma, pôde elaborar as atividades de aula em conformidade com o perfil
observado. Já com a Produção Final, percebeu que para desenvolver essa atividade
os alunos tiveram que ultrapassar os limites da sala de aula, fazendo com que os
discentes estudassem e pesquisassem fora do ambiente escolar.
Outra observação positiva foi em relação à adequação, adaptação e aderência,
relacionados a SD-AppED, ao professor e as disciplinas, respectivamente. No caso
da adequação da SD-AppED, o professor fala que a metodologia estava plenamente
alinhada com a proposta pedagógica do curso e com a disciplina. Na adaptação da
SD-AppED, diz que não teve dificuldade em trabalhar a estrutura metodológica em
formato de módulos. E a respeito da aderência da SD-AppED com a disciplina, o
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docente relata que a proposta estava aderente à disciplina e que a mesma também
proporcionou dinamismo na sala de aula.
Sobre os proveitos obtidos através da SD-AppED, destaca a possibilidade de
poder trabalhar conceitos interdisciplinares, tanto em relação a conteúdos de
matemática, já visto pelos alunos, quanto em relação a conteúdos e disciplinas que
os alunos ainda cursariam nos próximos períodos. Outro ganho foi a possibilidade de
usar a proposta da SD-AppED para implementar aplicativos móveis em sala de aula,
usando o smartphone como instrumento de acesso. Esse feito, segundo o professor,
fomentou o uso de tecnologias em sala de aula, fato que estimula e atualiza os alunos
com as tecnologias.
A visão geral do professor sobre a SD-AppED e a atualidade também foi
positiva, pois na entrevista ele afirma que a SD-AppED é uma proposta metodológica
atual para se utilizar recursos didáticos que estão em conformidade com a disciplina
e também com o perfil dos alunos dos dias de hoje.
Finalizando a análise dos pontos positivos, o professor faz uma comparação
entre a SD-AppED e seus recursos didáticos com outras ferramentas de ensino.
Nesse sentido, fala que os resultados obtidos são os mesmos que se espera com a
utilização de um kit didático ou um simulador computacional com a vantagem que o
método e os recursos utilizados terem sido gratuitos.
Em relação aos pontos negativos, foram destacados cinco aspectos: falta de
conhecimento prévio, o que poderia acarretar uma aplicação equivocada; dúvidas
sobre critérios de avaliação já que os alunos estavam acostumados a terem duas
avaliações no semestre; necessidade de alternância do tempo estipulado para poder
atender os alunos; dificuldade dos alunos para iniciar a “Produção Final”, por último a
carga horária da disciplina. Esta foi menor que o tempo para a avaliação por módulo
na SD-AppED.
Por fim, o Quadro 15 mostrou alguns comentários do professor sobre a
implementação da SD-AppED. O docente fala sobre sua disposição em participar do
experimento com a SD-AppED em sua aula, uma vez que ele ministra a disciplina de
ED no Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações. Também
demonstra interesse pelo uso de softwares, simuladores e aplicativos como
ferramenta de auxílio à aprendizagem. Acrescenta que a apresentação da SD-AppED
ocorreu na primeira aula e dessa forma, os alunos ficaram cientes da metodologia e
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de seus objetivos, assim tiveram conhecimento de como fazer o download dos
aplicativos e de como utilizá-los em aula. O professor também falou sobre o fato da
Produção Final ressaltando que apesar de ter sido construída em grupo, cada grupo
recebeu um projeto diferente para ser executado. Encerrando os comentários sobre a
implementação da SD-AppED, o docente fala sobre os ajustes no tempo de duração
dos módulos, de modo que atendesse as necessidades da turma onde a SD-AppED
foi implementada.
Nesta Parte foi possível afirmar nas observações dos envolvidos - alunos e
professor - que a experiência realizada em sala de aula com a SD-AppED permitiu
incluir o uso de aplicativos móveis, por meio de smartphone como um novo recurso
didático destacando-se como um elemento facilitador na consolidação dos saberes.
Por fim, serão apresentadas as considerações finais abarcando as limitações
observadas na pesquisa realizada e sugestões para estudos futuros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta Parte, serão apresentadas as considerações finais desta pesquisa, tendo
em vista os resultados obtidos por meio da construção e implementação da SDAppED, seguindo as etapas do Modelo Genérico proposto neste trabalho. Serão
consideradas as percepções dos alunos e do professor que foram agentes
fundamentais para a execução da parte prática deste trabalho. Ao final dessas
considerações, serão recomendados trabalhos futuros que visam dar continuidade a
pesquisa, já que ela possui potencial para continuar sendo explorada.
O desenvolvimento desta Tese foi motivado pela dificuldade do CST em
Sistemas de Telecomunicações em manter atuais os equipamentos e kits didáticos
para as práticas da disciplina de ED. As causas para essa dificuldade, considerando
que a pesquisa foi realizada em uma instituição pública, é a burocracia que inviabiliza
a atualização dos laboratórios existentes e a instalação de novos ambientes para
práticas. Esse fato é um limitador da aprendizagem dos alunos, pois a ED é uma
disciplina tecnológica que demanda experimentação dos conceitos explanados, além
de constante atualização das práticas realizadas em sala de aula.
Em torno desse apontamento, elegeu-se dois problemas de pesquisa para
serem tratados nesta Tese. O primeiro versa sobre a dificuldade de aprendizagem dos
alunos na disciplina de ED, e o segundo trata da presença constante do smartphone
em sala de aula.
Como possível soluções para os problemas apontados, foram levantadas três
hipóteses. A primeira sugeriu que a presença do smartphone em sala de aula poderia
ser aproveitada no contexto pedagógico e, com isso, contribuir para aprendizagem do
aluno. A segunda apontou o uso de uma SD específica para implementação de
aplicativos móveis em sala de aula, como forma de facilitar a introdução desse recurso
didático pelo professor da disciplina. Já a última hipótese sugeriu que o uso de
aplicativos móveis a partir dessa SD contribuiria para o processo ensinoaprendizagem dos conteúdos da disciplina de ED.
Com base nas hipóteses apontadas, definiu-se como objetivo principal desta
pesquisa a elaboração de uma SD específica para o uso de aplicativos móveis a partir
de smartphone, na disciplina ED (SD-AppED). Ao final deste trabalho esse objetivo foi
alcançado e os resultados desta pesquisa viabilizaram as hipóteses inicialmente
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levantadas. No entanto, faz-se necessário explicitar cada ação executada em torno
dos objetivos específicos definidos na Introdução, que contribuiu para esta conclusão.
Para a implementação do primeiro objetivo específico, foi realizada, no item 1.1
deste trabalho, uma análise bibliométrica na base de dados SCOPUS sobre o uso de
aplicativos móveis como recurso didático no ensino superior. Essa análise possibilitou
conhecer como o uso dessas ferramentas em sala de aula tem sido estudado pelos
pesquisadores. Tal conhecimento resultou na comprovação do ineditismo da proposta
desta Tese, além de ter colaborado para o embasamento desta pesquisa.
Na execução do segundo objetivo específico, foi feita uma revisão bibliográfica,
apresentada no item 1.2 da Parte 1 desta Tese. Essa revisão contou com um total de
65 trabalhos entre livros, teses, dissertações, artigos de periódicos e congressos, além
de páginas de sites oficiais. Por meio dessa revisão, pôde ser verificado que os
aplicativos móveis, assim como os smartphones, continuam sendo uma excelente
opção como recurso didático, seja no ensino fundamental ou superior. Foi constatado
ainda que os recursos visuais, sonoros e interativos, oferecidos por essas
ferramentas, estimulam os alunos na construção do conhecimento. A partir deste
estudo teórico, também foi possível conhecer as definições que contornam uma SD,
sua estrutura, as diferentes áreas que essa metodologia já foi utilizada, além dos
diferentes níveis de ensino que já experimentaram a implementação desse
procedimento pedagógico. Esse conhecimento deu suporte para o delineamento da
SD-AppED, desenvolvida para a disciplina de ED do CST em Sistemas de
Telecomunicações.
Para atender ao terceiro objetivo especifico, foi criado um Modelo Genérico
para a Construção e Implementação de SD-App, motivado pela falta de uma
metodologia que facilitasse a inserção de aplicativos móveis em sala de aula. As cinco
etapas propostas pelo modelo auxiliaram no desenvolvimento e na aplicação da SDAppED, na turma do primeiro período do CST em Sistemas de Telecomunicações do
IF Fluminense Campus Campos Centro.
O quarto e último objetivo específico foi alcançado a partir da análise da
percepção dos alunos que participaram do experimento, e do docente que
implementou a SD-AppED em sala de aula. Além disso, avaliou-se o ganho da
aprendizagem dos discentes. Sobre a percepção dos alunos, esta foi obtida por meio
de questões objetivas e discursivas dos questionários II e III. Já a opinião do docente
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foi verificada por meio de entrevista guiada realizada ao final do experimento. Para
avaliação do ganho na aprendizagem comparou-se as médias das turmas de ED que
não fizeram parte do experimento com a média da turma que participou.
A análise quantitativa das questões objetivas, com relação à concordância e
discordância, mostrou que a maioria dos alunos concordaram totalmente com as
afirmações. De uma forma geral, eles concordaram totalmente sobre a facilidade de
instalar e manusear o aplicativo, a adequação da tela do smartphone no acesso aos
aplicativos, a coerência entre os conceitos mostrados no App e os ensinados pelo
professor; a forma como o conteúdo foi apresentado, a preferência por recursos
didáticos, como aplicativos móveis e smartphone, o aumento na participação em aula
e o ganho na aprendizagem como esse recurso didático usado a partir da SD-AppED.
Já nas respostas objetivas onde foi aferida a frequência em relação as ações com os
dois aplicativos, foi constatado que a maioria não precisou da ajuda do professor para
manusear os aplicativos, porém, quase a metade dos alunos declaram que deram
ajuda a um colega de sala; além disso, a maioria dos alunos informou que usou o App
fora da sala de aula, mas não expôs para outras pessoas.
Com relação às respostas dos alunos na questão discursiva, foi verificado, a
partir da Análise de Conteúdo, que tanto o uso da SD-AppED quanto o uso dos dois
aplicativos acessados a partir do smartphone tiveram resultados positivos. Esses
resultados podem ser identificados por meio das categorizações feitas com base nas
falas dos discentes. A partir dessas categorizações foi visto que a SD-AppED otimizou
o tempo de aprendizagem dos alunos, dinamizou as aulas; possibilitando que os
alunos, uso de aplicativos, trabalhassem na prática os conceitos teóricos estudados,
e aproximou a tecnologia do dia a dia (smartphone) à sala de aula. Além disso, o uso
da ferramenta a partir da SD-AppED permitiu ilustrar conceitos abstratos estudados
na disciplina de ED; facilitando o estudo da disciplina em diferentes áreas fora da sala
de aula; tornando a aula mais significativa ao seguir o planejamento da SD-AppED.
Por meio da entrevista guiada feita com o docente, foi verificado que os
aplicativos Logic Simulator Pro e Solução para Mapa de Karnaugh complementaramse em recursos e facilidades. Além disso, o professor destacou que o uso do
smartphone promoveu mais dinamismo na sua aula, facilitando a aprendizagem fora
do ambiente escolar e motivando os alunos a realizarem as atividades propostas.
Sobre a SD-AppED, o professor afirmou ter superado suas expectativas, pois além de

132

ter conseguido executar todas as suas propostas, essa metodologia facilitou o
planejamento da aula e a utilização dos aplicativos.
O ganho na aprendizagem, avaliado a partir da comparação da média obtida
pela turma que participou do experimento com as médias de quatro turmas que não
utilizaram a SD-AppED, comprovou que o uso dos aplicativos móveis, a partir da SDAppED, aumentou o desempenho dos alunos em ED. Nessa comparação, observouse que todas as 4 notas estiveram abaixo da média da turma que usou aplicativos
móveis como recurso didático. No que se refere as três turmas que antecederam o
experimento, essa diferença foi de 23% nas duas turmas que cursaram ED com outro
professor e de 38.2% na turma que estudou ED com o mesmo docente que
implementou a SD-AppED. Já na turma posterior ao experimento, onde a ED foi
ministrada por um terceiro docente, essa diferença foi de 32,4%, em relação à média
da turma que fez uso dos aplicativos a partir da SD-AppED.
Diante do exposto, considera-se que o experimento realizado com a SD-AppED
foi benéfico para os alunos, professor e para o curso. No caso dos alunos, além do
ganho na aprendizagem, o uso dos aplicativos, somada à metodologia proposta,
permitiu que eles simulassem situações práticas e desenvolvessem habilidades que
só seriam obtidas a partir de uma prática real, ou por meio de simuladores ou kits
didáticos. Além disso, devida os aplicativos terem sido acessados por meio do
smartphone, esse instrumento facilitou o estudo do conteúdo fora de sala de aula. No
que se refere ao professor, essa metodologia otimizou a carga horária da disciplina,
facilitou o uso dos aplicativos de acordo com a sequência do conteúdo e promoveu
mais interação entre os alunos, resultando em aulas mais dinâmicas. Já para o curso,
o uso da SD-AppED junto com os aplicativos móveis, levou motivação aos alunos,
reduziu discretamente o índice de evasão dos discentes e diminuiu o número de
reprovados. Esses resultados foram obtidos sem demandar recursos extras da
instituição, o que viabiliza a continuidade do uso dessa metodologia no curso.
Outra contribuição desta pesquisa é o Modelo Genérico para Construção e
Implementação de SD-App. Por se tratar de um Modelo Genérico, ele permite que
outras SD-App sejam desenvolvidas por professores de diversas áreas e aplicadas
em diferentes níveis de ensino.
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Recomendações para trabalhos futuros

Considerando que o trabalho realizado nesta pesquisa possui pontos que
podem continuar sendo explorados no futuro, são sugeridos os seguintes trabalhos:
 Validação do Modelo Genérico para Construção e Implementação de SD-App,
por meio de sua utilização e avaliação por diferentes professores, de variadas
áreas e níveis de ensino.
 Implementação da SD-AppED em diferentes turmas, a fim de aprimorar essa
metodologia e comparar os resultados, considerando a diferença entre as
turmas e a diferença entre os professores.
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APÊNDICE A - Carta de anuência para autorização de pesquisa
Ilmo Sr. Professor/Diretor Leonardo Carneiro Sardinha
Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa de Tese
intitulada preliminarmente de “CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O USO DE APLICATIVOS MÓVEIS NO ENSINO
SUPERIOR TECNOLÓGICO” a ser realizada no curso Doutorado em Cognição e
Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy RibeiroUENF/Centro de Ciências do Homem-CCH pela aluna Suélly Lima dos Santos, sob
orientação do Professor Doutor Carlos Henrique Medeiros de Souza, necessitando,
portanto ter acesso aos dados a serem colhidos no 1º Período do Curso Superior de
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia - IF Fluminense no campus Campos-Centro. Ao mesmo tempo,
pedimos autorização para que o nome desta instituição possa constar na Tese, bem
como em futuras publicações na forma de artigo científico.
O objetivo principal da pesquisa é elaborar uma Sequência Didática (SD)
específica para o uso de aplicativos móveis a partir de smartphones para a disciplina
Eletrônica Digital ministrada em Cursos Superiores da Área Tecnológica. Esta
pesquisa visa trazer conhecimento sobre estratégias pedagógicas para professores
da área tecnológica em ambiente educacional, benefícios individuais para o aluno,
com a possibilidade de melhorar sua autonomia na aprendizagem e uso do celular
como uma ferramenta educativa.
Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria de
Ensino Superior de Tecnologia e de Bacharelados, agradecemos antecipadamente a
atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários.
Campos dos Goytacazes, 08 de maio de 2017.

______________________________________
Suélly Lima dos Santos

( ) Concordo com a solicitação

( ) Não Concordo com a solicitação

__________________________________
Leonardo Carneiro Sardinha
Diretoria de Ensino Superior de Tecnologia e de Bacharelados
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APÊNDICE B - Termo de consentimento aplicado ao professor
Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado e de
participar na pesquisa referente à Tese intitulada “CONSTRUÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O USO DE APLICATIVOS
MÓVEIS NO ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO” desenvolvida por Suélly Lima
dos Santos, do curso de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro-UENF/Centro de Ciências do HomemCCH. Fui informado, ainda, de que a pesquisa é orientada pelo professor Dr. Carlos
Henrique Medeiros de Souza, a quem poderei consultar a qualquer momento que
julgar necessário através do telefone (22) 98827-5004 e/ou e-mail
chmsouza@gmail.com.
Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer
incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar
para o sucesso da pesquisa. Fui informado ainda dos objetivos estritamente
acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é elaborar uma Sequência Didática (SD)
específica para o uso de aplicativos móveis a partir de smartphones para a disciplina
Eletrônica Digital ministrada em Cursos Superiores da Área Tecnológica.
Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista guiada a
ser gravada a partir da assinatura desta autorização. O acesso e a análise dos dados
coletados se farão apenas pela pesquisadora e/ou seu orientador. Estou ciente de que
posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo para meu
acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos.
Diante do exposto, declaro por meio deste termo que dou o meu consentimento
para participar da pesquisa e publicação dos resultados. Estou ciente que receberei
uma cópia desse documento.
Campos dos Goytacazes, 08 de maio de 2017

________________________________

Assinatura do participante

_____________________________
Assinatura da pesquisadora
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APÊNDICE C - Termo de consentimento aplicado aos alunos
Pesquisadora responsável: Suélly Lima dos Santos.
Instituição/Departamento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro-UENF/Centro de Ciências do Homem-CCH/Programa de Pós-graduação em
Cognição e Linguagem – PPGCL.
Professor Orientador: Doutor Carlos Henrique Medeiros de Souza.
Objetivo da pesquisa: Elaborar uma Sequência Didática (SD) específica para o uso
de aplicativos móveis a partir de smartphones para a disciplina Eletrônica Digital
ministrada em Cursos Superiores da Área Tecnológica.
Local e Turma da coleta de dados: Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia-IF Fluminense /Campus Campos-Centro 1º Período do Curso Superior de
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações.
Professor colaborador da pesquisa: Prof. MSc. Thiago Miranda Paravidino da Silva.
Esta pesquisa visa trazer conhecimento sobre estratégias pedagógicas para
professores da área tecnológica em ambiente educacional, assim como benefícios
individuais para o aluno com a possibilidade de melhorar sua autonomia na
aprendizagem e no uso do celular como uma ferramenta educativa.
Para a referida pesquisa, solicito a participação do alunado em atividades como
entrevistas, questionários e avaliações. Tais atividades fazem parte da Sequência
Didática que será utilizada como instrumento pedagógico na disciplina de Eletrônica
Digital, durante o período de maio a setembro de 2017.
O primeiro questionário visa coletar informações sobre o perfil e a relação com
o smartphone, além de captar dados sobre as características e finalidades do
dispositivo, no dia a dia. Já no segundo questionário, reunir informações a respeito da
experiência em sala de aula, utilizando a Sequência Didática proposta.
Esclareço que a participação nesse estudo é voluntária e caso decida não
participar ou desistir em algum momento durante a realização das ações, terá absoluta
liberdade de fazê-lo. Na publicação dos resultados desta pesquisa, a identidade será
mantida em sigilo; serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo (a).
O aluno não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar desta pesquisa a
sua participação contribuirá para a compreensão do fenômeno estudado e produção
de conhecimento científico.
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Quaisquer

dúvidas

relativas

à

pesquisa

poderão

ser

esclarecidas,

pessoalmente ou por meio do e-mail suelsster@gmail.com.
Atenciosamente,
___________________________________________________________
Suélly Lima dos Santos
Aluna da Pós-Graduação em Cognição e Linguagem

Eu,____________________________________________________________,
aceito participar da pesquisa, voluntariamente, após ter sido devidamente
esclarecido sobre a mesma. Declaro, também, ter recebido uma cópia deste
termo de consentimento.
Assinatura: ___________________________________________________
Campos dos Goytacazes, _____de ______________________de 2017.
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APÊNDICE D - Questionário I aplicado aos alunos
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM
- PPGCL
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM - CCH
Aluna: Suélly Lima dos Santos
Orientador: Prof Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza
Questionário 1
Prezado (a) aluno (a)
____________________________________________________________
(Colocar um pseudônimo)
Este questionário tem por objetivo investigar a sua relação com o aparelho celular e
suas funcionalidades.
Nesta primeira etapa, o tratamento e análise dos dados aqui obtidos serão utilizados
para fins de investigação sobre a viabilidade do uso de aplicativos móveis com fins didáticos
em sala de aula. Sua participação é de fundamental importância para o desenvolvimento
deste estudo científico e acadêmico.
Obrigada pela colaboração!

Perfil:
Sexo:

Local da
Moradia:

( )Masculino
( ) Feminino

1

( ) Urbana
( ) Rural

Faixa Etária:
( ) 18 a 25
( ) 26 a 35
( ) 36 a 45
( ) Mais de 45
anos

Estado Civil:
( ) Solteiro
( ) Casado
( ) Viúvo
( ) Separado
( ) Outro.
Qual?______
_

Renda familiar:

Escolaridade:

Salário Mínimo
(SM):
( ) Menos de 1 SM
( ) Entre 1 e 3 SM
( ) Entre 3 e 5 SM
( ) Mais de 5 SM

( ) Ensino Básico
( )Superior
Incompleto
( )Superior
Completo
( ) PósGraduação

Você possui um smartphone?

( ) Não, nunca.
( ) Não, mas já possuí.
( ) Sim, (E há quanto tempo?)_______________________________
Caso possua smartphone, responda às questões seguintes:
2

Você leva seu smartphone para a sala de aula?

( ) Não, nunca.
( ) Sim, às vezes.
( ) Sim, sempre.
3 Qual o sistema operacional de seu smartphone?
(
(
(
(
(

) Android
) iOS
) Windows Phone
) Outro. Qual? ________________________________________________________
) Não sei.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Desconheço

Não uso

Raramente

Funcionalidades

Semanalmente

Marque um X na opção que representa a frequência com que você utiliza cada função
apresentada no quadro abaixo.
Diariamente

4

Falar ao telefone
Enviar /receber mensagens(SMS)
Enviar/receber e-mail
Jogar
Navegar / consultar a WEB
Ouvir rádio
Ouvir músicas
Gravar som
Tirar fotos
Gravar vídeos
Calendário
Calculadora
Relógio
Despertador
Televisão
Bluetooth
Enviar e receber arquivos (texto, áudio, vídeo e imagem)
Dicionário de inglês
Agenda
Aplicativos de mensagens instantâneas como o Whatsapp
Redes sociais
Blocos de notas
Outros (Quais)?_________________________________

4.1 Você utiliza algumas dessas funcionalidades para fins profissionais?
( ) Não
( ) Não, mas já utilizei (informe os números das funcionalidades): ______________________
( ) Sim (informe os números das funcionalidades):__________________________________
5

Você utiliza algum recurso do seu smartphone para fins didáticos?

( ) Não
( ) Não, mas já utilizei (informe os números das funcionalidades):______________________
( ) Sim (informe os números das funcionalidades):__________________________________
5.1 Em caso positivo, a experiência foi em sala de aula, sob a coordenação de algum
professor?
( ) Não
( ) Sim
Comente:_______________________________________________________________
6.Você já instalou algum aplicativo em seu smartphone com finalidades educacionais?
( ) Não
( ) Sim. (Quais)?
______________________________________________________________
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7. Você instalaria algum aplicativo para uso em uma disciplina do curso?
( ) Sim
( ) Não
Por quê? _______________________________________________________________
8. Qual a capacidade de armazenamento interno (memória) do seu smartphone?
( ) <= 4GB
( ) 8 GB
( ) 16 GB
( ) >= 32 GB
( ) Não sei

149

APÊNDICE E - Questionário II aplicado aos alunos sobre o aplicativo Logic
Simulator Pro

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM
- PPGCL
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM - CCH
Aluna: Suélly Lima dos Santos
Orientador: Prof Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza
Questionário 2 (Logic Simulator Pro)
Prezado (a) aluno (a)
__________________________________________________________
(Colocar um pseudônimo)

Concordo

Concordo
Totalmente

O processo de instalação do aplicativo foi fácil.
O manuseio do aplicativo durante as aulas ocorreram
facilmente.
3 O tamanho da tela do smartphone estava adequado
para a representação das imagens exibidas pelo
aplicativo.
4 Os conceitos mostrados no aplicativo estavam de
acordo com os conceitos propostos pelo professor.
5 A forma como o professor utilizou o aplicativo em sala
de aula foi adequada.
6 Os conteúdos abordados em aula tiveram uma
sequência lógica.
7 As atividades propostas durante as aulas estavam de
acordo com o conteúdo abordado.
8 O uso do smartphone nas aulas de Eletrônica Digital
facilitou seu acesso aos conteúdos.
9 O uso do smartphone nas aulas de Eletrônica Digital
facilitou a execução das atividades em sala de aula.
10 O uso do aplicativo com o smartphone, nas aulas de
Eletrônica Digital, contribuiu para a aprendizagem do
conteúdo.
11 As aulas de Eletrônica Digital contribuíram para um
aumento na interação entre os alunos em sala.
12 As aulas de Eletrônica Digital contribuíram para um
aumento na interação entre os alunos e o professor,
durante a aula.

Não
Concordo
nem
Discordo

1
2

Discordo
Totalmente

Indique o grau de discordância ou concordância
sobre as afirmações abaixo. Assinale um (X):

Discordo

Este questionário tem o objetivo de obter dados sobre sua experiência em sala
de aula, utilizando o aplicativo móvel como instrumento pedagógico, na disciplina de
Eletrônica Digital.
Sua opinião é muito importante para esta pesquisa, pois a análise dos dados
obtidos nessa etapa poderá resultar em práticas pedagógicas atuais e mais atrativas
para vocês, discentes.
Obrigada pela colaboração!

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Sempre

18
19

Manuseio do aplicativo com ajuda do professor.
Manuseio do aplicativo com ajuda de um colega.
Ajuda a um colega no manuseio do aplicativo
durante as aulas.
Uso do aplicativo fora da sala de aula.
Exposição do aplicativo para além da sala de
aula.

( )

Muitas
Vezes

15
16
17

( )

Não Sei

Com que frequência com que você realizou as
seguintes ações? Sinalize com um (X):

( )

Poucas
Vezes

As aulas com uso de ferramentas tradicionais,
como quadro, livro, power point e apostila são suas
preferidas.
14 A experiência com o aplicativo motivou a
aprendizagem e/ou a concentração durante as aulas.

Nunca

13

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

20- Deixe aqui sua opinião e/ou sugestão acerca da experiência com o aplicativo, em
sala de aula, e sobre a forma como o professor utilizou esse aplicativo com os alunos.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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APÊNDICE F - Questionário III aplicado aos alunos sobre o aplicativo Solução
para Mapa de Karnaugh
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM
- PPGCL
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM - CCH
Aluna: Suélly Lima dos Santos
Orientador: Prof Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza
Questionário 3 (Solução para Mapa de Karnaugh)
Prezado (a) aluno (a)
____________________________________________________________
(Colocar um pseudônimo)

Concordo

Concordo
Totalmente

O processo de instalação do aplicativo foi fácil.
O manuseio do aplicativo durante as aulas ocorreram
facilmente.
3 O tamanho da tela do smartphone estava adequado para
a representação das imagens exibidas pelo aplicativo.
4 Os conceitos mostrados no aplicativo estavam de acordo
com os conceitos propostos pelo professor.
5 A forma como o professor utilizou o aplicativo em sala de
aula foi adequada.
6 Os conteúdos abordados em aula tiveram uma sequência
lógica.
7 As atividades propostas durante as aulas estavam de
acordo com o conteúdo abordado.
8 O uso do smartphone nas aulas de Eletrônica Digital
facilitou seu acesso aos conteúdos.
9 O uso do smartphone nas aulas de Eletrônica Digital
facilitou a execução das atividades em sala de aula.
10 O uso do aplicativo com o smartphone, nas aulas de
Eletrônica Digital, contribuiu para a aprendizagem do
conteúdo.
11 As aulas de Eletrônica Digital contribuíram para um
aumento na interação entre os alunos em sala.
12 As aulas de Eletrônica Digital contribuíram para um
aumento na interação entre os alunos e o professor,
durante a aula.

Não
Concordo
nem
Discordo

1
2

Discordo
Totalmente

Indique o grau de discordância ou concordância sobre as
afirmações abaixo. Assinale um (X):

Discordo

Este questionário tem o objetivo de obter dados sobre sua experiência em sala
de aula, utilizando o aplicativo móvel como instrumento pedagógico, na disciplina de
Eletrônica Digital.
Sua opinião é muito importante para esta pesquisa, pois a análise dos dados
obtidos nessa etapa poderá resultar em práticas pedagógicas atuais e mais atrativas
para vocês, discentes.
Obrigada pela colaboração!

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Sempre

18
19

Manuseio do aplicativo com ajuda do professor.
Manuseio do aplicativo com ajuda de um colega.
Ajuda a um colega no manuseio do aplicativo durante
as aulas.
Uso do aplicativo fora da sala de aula.
Exposição do aplicativo para além da sala de aula.

( )

Muitas
Vezes

15
16
17

( )

Não Sei

Com que frequência você realizou as seguintes ações?
Sinalize com um (X):

( )

Poucas
Vezes

As aulas com uso de ferramentas tradicionais, como
quadro, livro, power point e apostila são suas
preferidas.
14 A experiência com o aplicativo motivou a aprendizagem
e/ou a concentração durante as aulas.

Nunca

13

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

20- Deixe aqui sua opinião e/ou sugestão acerca da experiência com o aplicativo, em
sala de aula, e sobre a forma como o professor utilizou esse aplicativo com os alunos.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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APÊNDICE G - Entrevista guiada ao professor colaborador
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM
- PPGCL
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM - CCH
Aluna: Suélly Lima dos Santos
Orientador: Prof Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza
Entrevista Guiada – Professor Colaborador
Prezado professor,
esse guia busca investigar a experiência em sala de aula, orientado pelos
passos da Sequência Didática (SD) sugerida pela autora desta Tese, utilizando
aplicativos móveis, a partir de smartphone.
Suas respostas mostrarão pontos positivos e negativos dessa SD,
possibilitando o aprimoramento dos passos sugeridos, além de revelar se contribuiu
ou não no processo de utilização de aplicativos móveis através de smartphones em
sala de aula.
Obrigada pela colaboração.
Sobre o uso de Smartphone:
1. Já havia utilizado smartphone como ferramenta de apoio ao ensino? Comente.
2. Como foi sua experiência com a turma do Curso Superior de Tecnologia em
Sistemas de Telecomunicações? Comente.
3. Qual (ais) a (s) vantagens e desvantagens do uso do smartphone em sala de aula?
Comente.
4. Acredita que o smartphone aproximou ou afastou os alunos nos momentos das
atividades? Comente.
5. Algum aluno apresentou dificuldade no manuseio do smartphone? Comente.
6. Algum aluno fez comentário negativo e/ou positivo sobre o experimento com o
smartphone? Comente.
7. Notou diferença entre as aulas anteriores sem o smartphone com as aulas nessa
turma? Comente.
8. Em sua opinião, qual o sistema operacional é mais apropriado para o uso de
aplicativos móveis em sala de aula e qual predominou? Justifique.
9. Houve alguma dificuldade ou particularidade em relação à diversidade de sistemas
operacionais? Comente.
Sobre os aplicativos móveis, Logic Simulator Pro e Solução para Mapa de
Karnaugh:
1. Já havia utilizado algum aplicativo móvel por meio de smartphone direcionado para
a Eletrônica Digital? Comente.
2. Qual aplicativo os alunos tiveram mais facilidade de manuseio para desenvolver as
atividades e qual apresentou dificuldade? Justifique.
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3. Qual aplicativo teve melhor aceitação entre os alunos? Justifique.
4. Qual aplicativo promoveu maior interação entre os alunos? Justifique.
5. Teve maior afinidade com qual aplicativo? Justifique.
6. Teve alguma dificuldade inicial com um dos aplicativos, qual e por quê?
7. Qual aplicativo teve mais facilidade de propor atividades? Justifique.
8. Qual aplicativo foi usado em mais de um módulo da SD? Comente.
9. Qual aplicativo se adequou melhor às aulas? Justifique.
10. Qual aplicativo permitiu explorar melhor os conteúdos? Justifique.
11. Qual o mais adequado para o uso de smartphone? Justifique.
12. Qual o mais adequado para o curso superior tecnológico? Justifique.
13. Qual aplicativo que mais contribuiu para aprendizagem? Justifique.
14. Em sua opinião, qual finalidade, vantagens e desvantagens de utilizar aplicativos
móveis em sala de aula.
15. Notou que os alunos estiveram mais presentes em sala de aula durante o uso do
aplicativo?
16. O uso dos aplicativos móveis gratuitos limitou, de forma significativa, o conteúdo
ministrado na sua disciplina?
Sobre a Sequência Didática (SD):
1. Por que você aceitou participar do experimento com a SD em uma turma do Curso
Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações, na disciplina de eletrônica
digital?
2. Conhecia o conceito da SD?
3. No seu primeiro contato com a SD, quais foram suas expectativas em relação à SD
proposta e se teve algum ponto negativo? Comente.
4. Apresentou a estrutura da SD aos alunos antes de iniciar as aulas? Justifique.
5. Sobre “Apresentação da Situação”: de que modo apresentou essa proposta para
os alunos e de que modo os alunos reagiram diante dessa proposta?
6. Sobre a “Produção Inicial”: de que forma realizou essa atividade com os alunos e
de que forma reagiram?
7. Conseguiu ministrar as aulas conforme os seis módulos propostos na SD, comente.
Informe de que maneira os itens Interdisciplinaridade; Conteúdos Abordados;
Recursos Utilizados; Objetivos; Duração; e Avaliação, contemplados em cada módulo,
foram trabalhados em sala de aula?
8. Em relação à “Produção Final”, como foi trabalhada em sala de aula e como
reagiram os alunos a essa proposta; os aplicativos utilizados na SD auxiliaram nessa
etapa; suas expectativas em relação a essa etapa foram atingidas e; os alunos
conseguiram concluir essa etapa?
9. De uma forma geral, os passos sugeridos na SD deram suporte na utilização dos
aplicativos em sala de aula? Comente.
10. Durante as aulas, notou algum ponto negativo e/ou positivo durante a SD
proposta? Comente.
11. Quais foram os ajustes que você julgou necessário para a utilização da SD na sua
disciplina?
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APÊNDICE H - Respostas dos alunos referentes aos aplicativos: Logic
Simulator Pro e Solução para Mapa de Karnaugh
FALAS DOS ALUNOS REFERENTE A QUESTÃO 20

D.A.N

Vasco da Gama

Ilustre

Verde Azulado

ALUNOS

QUESTIONÁRIO II
QUESTIONÁRIO III
Uma experiência boa pelo fato da facilidade em executar os
exercícios e por demonstrar na prática como funciona os conceitos
aprendidos na aula. Poderia ter a opção de mesclar esse aplicativo
com o aplicativo responsável pela simplificação das expressões, onde
já utilizava o mesmo circuito simplificado. O professor explicou e
acompanhou passo a passo sobre o manuseio do App
Aplicativo muito bom, simplificou bastante e mostrou de forma
didática os resultados. A respeito do App do circuito faltaram portas
lógicas com maior número de entrada, pois a partir de duas era
necessário cascatear as portas.
O aplicativo ajudou a otimizar o tempo, e aprender de maneira mais
rápida e eficaz, prendendo a atenção de nós, alunos. O professor foi
bem paciente e tudo o que ele passou na apostila, batia com o que
tinha no aplicativo. Obs.: Utilizou o aplicativo no celular de amigos
com o sistema Android, pois, as versões para iOS não são boas e
acabam deixando os alunos mais confusos ainda.
O aplicativo ajudou no desenvolvimento do conteúdo. Porém utilizei
no celular de amigos que tem o sistema Android, pois a versão iOS
não é boa.
A experiência foi boa, ajudou no entendimento do conteúdo e como a
matéria foi explicada bateu totalmente com o que foi proposto pelo
aplicativo. O professor utilizou o aplicativo de maneira em que o seu
conteúdo ia avançando, ou seja, na minha visão, foi de maneira
adequada, sem forçar o conteúdo e a aplicação da matéria nele,
inspecionando e orientando. Em suma, foi uma boa experiência
dentro do que nos foi proposto e ajudou no entendimento do conteúdo
tanto por serem aplicativos detalhados quanto pela maneira que foi
aplicado pelo professor.
Aplicativo simples, porém, bem fácil de se mexer e didático. O mapa
no aplicativo ajudou a esclarecer o conteúdo, sendo bem aplicado
pelo professor, e, principalmente, aplicado no tempo do conteúdo,
onde na minha visão de maneira adequada.
Usar este aplicativo facilitou o entendimento da matéria.
Particularmente, aprendo melhor vendo o funcionamento do que foi
aprendido, pois facilita a análise de cada situação existente. O
professor usou o aplicativo adequadamente e com uma didática muita
boa. O aplicativo foi útil dentro e fora de sala de aula, ajudando também
no estudo. Como sugestão cito a implementação de novos aplicativos
com novas ferramentas, pois andou harmoniosamente e o aplicativo foi
importantíssimo a todos os estudantes, tornando as aulas mais
dinâmicas, mais clara e objetiva.
O aplicativo permite-nos entender de forma facilitada as
simplificações, ajudando no entendimento e compreensão dos
conteúdos propostos. O professor utilizou o aplicativo de forma
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Patc
h S2

Contatinhos

Lua Preta

Lilica

Ômega

MFB

Azevedo

Zé Colmeia

adequada e precisa. Esse programa executa muito bem as funções a
ele propostas.
Facilitou muito meu aprendizado, transformando toda teoria em uma
aula dinâmica e prática. Só sugiro que utilizem App próprio, que
possa ser atualizado sempre que aparecer alguma necessidade.
Acredito que nossos alunos de informática, poderiam fazer nossos
próprios App.
Facilitou minha vida. Fazer uma álgebra boolena consome muito
tempo, e usando o aplicativo para conseguir a expressão simplificada
foi ótimo.
Uso do aplicativo foi muito bom, pois aprendemos mais um
conhecimento tecnológico. Recomendo sempre usar aplicativo no
curso superior.
Contribuíram para um aumento na interação entre os alunos em sala
de aula.
O aplicativo ajudou na ilustração e desenvolvimento das atividades
propostas, porém deixou a desejar quanto às entradas do circuito, falta
do display de sete segmentos, dimensão da tela não se adequou tão
bem quanto ao tamanho dos circuitos montados - para nomear os
circuitos, o espaço era limitado. Para baixar, o tamanho do aplicativo
me deu problemas em vista de que são quase 30MB de ocupação da
memória, mas possui uma ótima vantagem: o fato de não travar.
Considero um bom aplicativo, de fácil manuseio. Só não supre o
desenvolver braçal que o aluno deve ter, pois em concurso, por
exemplo, não se tem acesso ao aplicativo. Este aplicativo agilizou o
processo das etapas das atividades, porém muitos preferiram não focar
em aprender à mão e pode gerar algum prejuízo futuro. Falhou também
por não possibilitar salvar mapas e tabelas. Mas de modo geral, um
aplicativo muito útil e prático.
O aplicativo me auxiliou muito na aprendizagem do conteúdo, facilitou
muito o desenvolvimento da matéria e foi essencial para os trabalhos
e atividades passados.
O aplicativo me auxiliou muito na aprendizagem. Graças a ele consegui
desenvolver o conteúdo e aprender a matéria.
O uso do celular trouxe uma motivação extra para a aula, trouxe
novidade e interação. Senti falta da possibilidade de ter 3 entradas na
porta lógica.
Facilitou a aprendizagem sobre simplificação de expressões. Aplicativo
fácil de utilizar.
O aplicativo poderia incluir novas ferramentas, principalmente, para
conectar o circuito, novos componentes de saída, além de uma opção
para compartilhar circuitos.
Excelente aplicativo, fácil utilização, ajudou na execução e correção de
exercícios.
Ao utilizar aplicativos em sala de aula tive um pouco de dificuldade em
encontrar um adequado para iOS. Os aplicativos para Android são
muito mais superiores. Porém, gostei muito desse método de ensino.
Foi difícil encontrar um aplicativo para iOS, mas encontrei um com
menor qualidade do que para o Android.
O aplicativo foi muito bom para o aprendizado. A forma com que nos
apresentou, foi muito boa tornando a aula ainda mais didática e
acessível.

UPE
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CG

Bruno

Abacaxi

Boné

L. Sousa

Unicórnio

Sky WZ
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Bem, particularmente, gostei, pois pude fazer uso de uma tecnologia
que utilizo no meu dia a dia dentro da sala de aula.
Bom, particularmente, gostei. Foi uma experiência ótima poder trazer o
uso de uma tecnologia que utilizamos tanto no nosso dia a dia para a
sala de aula.
Professor com didática excelente, paciência e boa vontade. Aplicativo
interessante e razoável para um primeiro contato, mas ao longo do
curso, foi tranquilo.
1º Não utilizei esse aplicativo, pois não tem para a plataforma iOS
(APPLE). Eu usei o Square Wave, sendo incompetente para o último
trabalho do display de 7 segmentos, pois não havia espaço adequado
(display do aparelho) e as ligações ficaram confusas, tanto que não
consegui acertar o objetivo proposto pelo professor, mesmo sabendo o
conteúdo; 2º Gostei da proposta, porém acho que deveria ter um
estudo maior sobre o aplicativo adequado para os diversos sistemas
operacionais dos alunos, para que todos usem um só programa; 3º
Acredito que com a dificuldade de achar um só aplicativo para Iphone,
Android, Windows, etc, pode-se criar um projeto para que os próprios
alunos do Instituto, por exemplo, da área de Sistemas de Informação
criem um software próprio do IFF, contendo os conteúdos e proporções
de tela adequados para as necessidades dos professores e alunos; 4º
O professor usou bem, mesmo com o desafio da adaptação de
diferentes aplicativos, acredito que minha turma obteve êxito.
Aplicativo abordado de forma produtiva nas aulas.
Na minha opinião, o uso do aplicativo na disciplina de eletrônica digital
foi de extrema importância pois pude observar o conteúdo de uma
maneira mais didática, onde o professor teve uma grande parcela no
aprendizado, tanto no aplicativo quanto no material impresso. Seria de
muita importância a atualização do aplicativo para incorporar mais
funções para termos uma maior visão dos circuitos.
O uso da ferramenta foi de grande importância onde facilitou o
aprendizado, acrescentando uma melhor didática nas aulas e
contribuindo para um melhor aproveitamento do conteúdo. Seria de
grande importância a atualização do aplicativo para podermos realizar
mais funções.
Ajudou no aprendizado, porém, o aplicativo apresenta algumas falhas
quando se monta o circuito. Algumas vezes o aplicativo fecha do nada
e se o circuito não estiver salvo, acaba perdendo tudo.
Em Branco.
Só tínhamos como botar duas portas de entrada e por conta disso o
circuito acabava ficando cansativo de fazer e extenso demais. Também
a questão de dar zoom e tirar o zoom toda hora para conseguir ver e
modificar o circuito.
O aplicativo ajudou na facilidade para montar circuitos tornando a
didática ainda mais acessível.
Aplicativo abordado de forma eficiente durante as aulas.
A experiência foi muito boa, não tenho o que reclamar deste aplicativo.
E o professor utilizou o aplicativo de forma bem adequada.
Achei a utilização do App bastante produtiva, porque me ajudou a
melhor entender a matéria e poder ver, na prática, como acontece o
que é passado pelo professor em sala.
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Rebrun

Ando

Não utilizei esse aplicativo, pois não achei para iOS. Usei por meio dos
celulares dos meus colegas de classe.
O uso do aplicativo facilitou e acelerou o aprendizado, ficou mais fácil
de assimilar o conhecimento. O professor se mostrou muito presente e
paciente nas atividades do aplicativo, deu exemplo e mostrou o melhor
caminho para realizar as atividades. O aplicativo deveria ser atualizado
constantemente e ter funções como enviar e compartilhar resultados.
O aplicativo facilitou a forma de aprendizado e até a didática da aula,
pois já tinha sido-me apresentado essa mesma matéria, porém não tive
um aprendizado bom quanto tive agora.
Aplicativo: ótima ferramenta para aprendizagem, com um excelente
professor, como o Thiago orientando. Sem a base da matéria tão bem
passada didaticamente, o sucesso com o aplicativo não seria o mesmo.
1ª experiência e contato com a matéria e amei. Muito mérito do
professor.
Auxiliou a aprendizagem tornando mais fácil compreender o conteúdo.
O professor foi bem claro nas aulas, tornando tudo mais simples.
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ANEXO A - Matriz curricular do CST em sistemas e telecomunicações
CST DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES – MATRIZ CURRICULAR
1º Período

2º Período

3º Período

4º Período

5º Período

6º Período

Oficina de
Leitura e
Produção de
Texto

Elaboração
de Texto
Científico

Cálculo
Integral

40h

40h

Manutenção e
Testes dos
Equipamentos e
Sistemas de
Transmissão
40h

Manutenção e
Testes dos
Equipamentos
e Sistemas
Telefônicos
40h

Manutenção e
Testes dos
Equipamentos
e Sistemas
Telemáticos
40h

Arquitetura e
Técnicas de
Transmissão
40h

Segurança no
Trabalho

Cabeamento
Estruturado

40h

60h

Fundamentos
da Ciência da
Computação
60h

Propagação e
Antenas

Comutação
Telefônica

Comunicação
de Dados

60h

100h

80h

Legislação de
Telecomunica
ções e
Indicadores
de
Desempenho

Redes de
Computadores

80h
Inglês Técnico
Básico
40h

Inglês
Técnico
Intermediári
o

Inglês
Técnico na
Web
40h

40h
Estatística e
Probabilidade

Cálculo
Diferencial

40h

80h

Gestão
Ambiental

Eletrônica
Analógica

Eletrotécnica

Sistemas de
Rádio

40h

80h

60h

100h

100h

60h
Matemática

Álgebra
Linear e
Geometria
Analítica

80h

Economia

Sistemas de
Televisão

Infraestrutura

Gerência de
Projetos

40h

120h

80h

40h

Sistemas Ópticos

Redes de
Acesso

Empreendedor
is-mo

100h

40h

Serviço
Móvel
Celular

Segurança em
Sistemas da
Informação

80h
Direito e
Legislação

Metodologia
Científica

Eletrônica
Aplicada

40h

40h

60h

Sistemas de
Comunicação

Desenho
Assistido por
Computado

Seminários de
Telecomunica
-ções

Eletromagnetismo

40h

60h

40h

40h

60h

60h
80h

Eletricidade
60h

Física:
Mecânica
Básica
80h

Física:
Eletricidade e
óptica
80h

Gerência da
Qualidade

TCC

40h

40 h
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Eletrônica
Digital
60h

Sistemas de
Comunicação
Via Satélite
40h

Libras
(Optativa)
40 h

Desenho
Técnico
60h
500 h/a
417 h/r

Informática
Básica
(Optativa)
40 h
500 h/a
417 h/r

500 h/a
417 h/r

500 h/a
417 h/r

500 h/a
417 h/r

CARGA HORÁRIA MINIMA 2960 horas/aula (2466 hora/relógio)
CARGA HORARIA TOTAL 3000 horas/aula (2500 hora/relógio)

460 h/a
383h/r
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ANEXO B - Ementa de eletrônica digital
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ANEXO C - Diários da disciplina eletrônica digital referente aos semestres
2014.1 a 2018.1

164

165

166

167

