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Abstract. The rapid growth of mobile technologies connected to the wireless 

networks pervade many aspects of the modern daily life. Combined with the 

web interactive features, there are promising possibilities for use of mobile 

technologies in many fields, including education. This paper focuses on the 

use of the tablets to provide cooperative access to students in home exercise to 

the school context, enabling learning. Using a case study, the monitoring of 

student in medical treatment made possible the investigation in pedagogical 

possibilities using mobile technologies for the expansion of scholar regular 

context, allowing the school inclusion of these students. 

Resumo. O rápido desenvolvimento das tecnologias móveis conectadas às 

redes sem fio permeia diversos aspectos da vida diária moderna. Aliadas aos 

recursos interativos da web, surgem possibilidades de utilização das 

tecnologias móveis em diversos campos, incluindo a educação. Este estudo se 

debruça sobre a utilização desses recursos para propiciar o acesso 

cooperativo de alunos em exercício domiciliar ao contexto escolar, 

possibilitando a aprendizagem. Utilizando-se de estudo de caso, o 

acompanhamento do aluno em tratamento de saúde permitiu investigar 

possibilidades de utilização pedagógica das tecnologias móveis na ampliação 

do contexto escolar regular, permitindo a inclusão escolar desses alunos.  

1. Introdução 

A legislação escolar brasileira preconiza que alunos ausentes da escola para tratamento 

de saúde sejam beneficiados por um atendimento especializado chamado Exercício 

Domiciliar [MEC, 2002]. O afastamento do aluno pode ocorrer durante períodos ou 

meses, durante os quais o aluno fica sem contato com o contexto escolar, dependendo de 

materiais que os pais ou os responsáveis buscam junto à escola. Assim, o aluno em 

tratamento de saúde sofre, além da doença, o afastamento da escola, situação que resulta 

geralmente em reprovação ou evasão escolar.  

 Por outro lado, a internet se configura hoje como um espaço possível para o 

desenvolvimento de atividades e para a mediação pedagógica a distância. A utilização 

de dispositivos móveis como notebooks, smartphones e tablets, permite o acesso a web 

de qualquer lugar. Assim, neste estudo, entende-se que o aluno impossibilitado de 

comparecer a escola pode ser beneficiado como uso de tecnologias digitais. As 

possibilidades de interação síncrona e/ou assíncrona das diferentes aplicações web 

permitem ao aluno ter acesso aos conteúdos curriculares utilizando suportes de texto, 



  

áudio e vídeo, em interação e cooperação com colegas e professores. Neste estudo, 

busca-se refletir sobre as possibilidades de explorar o potencial de interação e 

comunicação da web como uma forma de permitir que o aluno em Exercício Domiciliar 

possa se envolver em atividades desenvolvidas pela sua turma na escola.  

 Este estudo foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Diversidade Cultural e Inclusão Social, da Universidade Feevale, Novo Hamburgo, RS, 

na interseção entre dois projetos de pesquisa [Lima, 2014]. O projeto Ensinar e 

Aprender em/na Rede: a arquitetura de participação da web 2.0 no contexto da 

educação presencial, investiga o potencial da arquitetura da participação da web 2.0 nos 

processos de ensino e de aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental. O 

projeto Aprendizagem com Mobilidade: análise do impacto do uso das tecnologias 

móveis no processo de ensino e aprendizagem em crianças e adolescentes com 

necessidade de tratamento oncológico, foca na utilização de tablets nos processos de 

ensino e de aprendizagem de alunos em tratamento oncológico. A atuação ocorre junto à 

AMO (Associação de Assistência ao Menor em Oncopediatria), que presta apoio a 

pacientes oncológicos, como é o caso do aluno em exercício domiciliar deste estudo.  

 Portanto, o trabalho aqui apresentado articula o uso de aplicações web como 

possibilidades de interação a distância. A pesquisa foca no uso de tablets. Esta 

tecnologia foi escolhida considerando-se duas questões importantes: a) contribuir com 

os estudos sobre as possibilidades e limitações do uso de tablets na escola (foco do 

projeto Ensinar e aprender em/na rede); b) utilizar uma tecnologia leve para realizar 

intervenções com crianças em tratamento oncológico, que muitas vezes estão bem 

fragilizadas. Nesse caso, entende-se que o tablet pode ser utilizado mesmo em situações 

nas quais a criança esteja na cama (foco do projeto Aprendizagem com mobilidade). 

  Deste modo, o presente estudo, de abordagem qualitativa, tem por objetivo 

analisar como o potencial de cooperação das aplicações web, acessadas por meio de 

dispositivos móveis do tipo tablets, pode oportunizar a interação de alunos em Exercício 

Domiciliar com o contexto escolar, representado por colegas, professores e conteúdos.  

 Na seção 2, a seguir, apresenta-se uma reflexão sobre os dispositivos móveis e a 

web na educação. O percurso metodológico está detalhado na seção 3. A análise e 

principais resultados estão na seção 4 e as considerações finais, na seção 5, finalizam o 

estudo. 

2. Dispositivos móveis e web na educação 

As tecnologias móveis possibilitam o acesso a dados e a comunicação pessoal de forma 

móvel, via acesso a redes sem fio, radiofrequência e outras formas de comunicação, a 

partir de diferentes dispositivos, que vão desde notebooks e ultrabooks até tablets e 

smartphones, [Saccol et al, 2011].  

Pesquisas apontam um processo crescente de aquisição de dispositivos móveis 

pela população brasileira, onde o número de computadores portáteis atingiu um patamar 

próximo aos computadores de mesa (desktop) e verificou-se um crescimento da 

presença de tablets, que passa de 2%, em 2011, para 12%, em 2013 [TIC Domicílios e 

Empresas 2013, 2014]. Assim, o computador do tipo desktop deixa de ser o único centro 

da experiência digital. Entende-se, portanto, que a utilização de tecnologias móveis 



  

coloca-se como desafio e oportunidade, quando pensados para utilização em contexto 

educacional.  

Em um cenário de conexão com a web, Silva e Consolo (2008) postulam que a 

disseminação e o uso das tecnologias móveis provocam a reflexão sobre os conceitos de 

proximidade, distância e mobilidade, bem como a construção de novos conceitos e a 

emergência de novas práticas educacionais e sociais. Construir espaços no qual a 

convergência dessas possibilidades facilite a aprendizagem é uma iniciativa que ganha 

mais impacto quando se considera a possibilidade de utilização das tecnologias móveis 

como ferramenta de interação entre alunos em Exercício Domiciliar e a escola.  

Essas possibilidades tecnológicas permitem que o processo educacional se 

desenvolva a partir do conceito do mobile learning, ou aprendizagem com mobilidade, 

que envolve os processos de ensino e de aprendizagem que ocorrem mediados 

necessariamente pelas tecnologias móveis, envolvendo a mobilidade de seres humanos, 

que podem participar de processos de ensino e de aprendizagem mesmo estando 

fisicamente em diferentes espaços [Saccol et al, 2011]. A aprendizagem com mobilidade 

leva em consideração o fato de que essas tecnologias acompanham a mobilidade do 

aluno, permitindo o aprendizado em tempos e espaços diversos [ABED, 2012], centrado 

na experiência do aluno e alinhado às necessidades e perfil do aluno do século XXI 

[Sharples, 2000].  

Entende-se que a aprendizagem cooperativa por meio da web 2.0 permite 

estabelecer processos de discussão, opiniões e trocas de pontos de vista essenciais para 

que ocorra a construção do conhecimento, já que a cooperação estimula o pensamento 

próprio com base nos pontos de vista contraditórios, mediado por operações de 

correspondência e complementaridade. Na cooperação, os sujeitos trocam pontos de 

vista em igualdade de direitos e, para Lobato (2009), se interação e colaboração 

envolvem contribuição, a cooperação envolve diálogo. O meio que possibilita a 

comunicação é componente importante do modelo, mas a estrutura pedagógica que 

estimula atitudes cooperativas entre os alunos estimula a aprendizagem [Piaget, 1973].  

 Na última década, pesquisas sobre o uso pedagógico da web passaram a verificar 

a validade de seu uso educacional, existindo diversos casos bem-sucedidos relatando a 

incorporação de recursos da web como elementos didáticos [Fagundes & Hoffman, 

2002; Almeida, 2007; Kenski, 2008; Machado, 2009; Pontes, 2011; CBB, 2012]. 

Especificamente relacionados à utilização de tecnologias móveis, cita-se casos de 

formação escolar como o projeto CBB (2012), ganhadora do prêmio Fórum Mundial de 

Educação Inovadora da Microsoft, e telefones celulares como recurso de aprendizagem 

[MOURA, 2011], dentre outros.  

Historicamente, a evolução da web apresentou uma fase inicial (web 1.0), na 

qual produtor e consumidor do conteúdo das páginas estavam separados, sem 

possibilidade de cooperação e interação [W3C, 2008). Atuando com uma concepção 

mais social, o ambiente e as ferramentas da segunda geração da internet, denominada 

web 2.0, foi marcada pela participação do usuário e facilidade de interação e publicação 

de conteúdo online [O’Reilly, 2007], potencializando as formas de publicação, 

organização e compartilhamento de informações. A web 2.0 permite potencializar 

processos de trabalho coletivo, produção, circulação de informações e construção social 

de conhecimento, pois a migração de um modelo de comunicação um-para-muitos para 



  

o modelo muitos-para-muitos permitiu níveis de interação e cooperação entre usuários 

nunca antes possibilitados, substituindo a lógica da distribuição do conteúdo pela lógica 

social [Primo, 2000; Primo, 2007].  

No âmbito pedagógico, esse aspecto interativo pode ocorrer no sentido 

professor-aluno, aluno-professor e aluno-aluno. As possibilidades decorrentes dessa 

relação de interação e cooperação representam vantagem sobre a comunicação 

tradicional, adotada pela web 1.0. Ao invés da via de mão única, na web 2.0 o utilizador 

é consumidor e produtor da informação, com facilidade para criação e postagem desse 

conteúdo, processos estes operacionalizados por meio de recursos denominados 

ferramentas da web 2.0 [Primo, 2007]. Devido ao aspecto colaborativo e dinâmico da 

nova geração da web 2.0, também suas ferramentas apresentam característica dinâmica, 

sendo criadas, substituídas e transformadas. Por isso, apesar da dificuldade de tecer um 

panorama que relacione exaustivamente todas as ferramentas da web 2.0, existem na 

literatura diversas proposições de classificação desses recursos, sendo adotada neste 

estudo a classificação proposta por Hart (2013).  

As ferramentas da web 2.0 representam recursos alinhados com o perfil do 

aluno atual, que já possui familiaridade com as mesmas, pois fazem parte de seu 

contexto cotidiano e permitem, em sua maioria, o acesso via tecnologias móveis, como 

é o caso deste estudo, cujo percurso metodológico detalha-se na seção a seguir.  

3. Percurso metodológico 

Este estudo, de abordagem qualitativa, foi desenvolvido em uma escola de educação 

básica do município de Novo Hamburgo. A escola foi definida com base no aluno 

participante do estudo. O aluno envolvido na pesquisa participa de atividades 

promovidas pela AMO (Associação de Assistência ao Menor em Oncopediatria). A 

AMO atende crianças e adolescentes com câncer em situação de vulnerabilidade social.  

É uma entidade de Novo Hamburgo, município da região do Vale do Sinos/RS, que atua 

na garantia do direito a proteção à vida e à saúde, de crianças e de adolescentes, com 

suspeita ou diagnóstico de câncer, com objetivo de permitir o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência [AMO, 2012].  

 Alguns critérios foram utilizados para selecionar o aluno:  

 a) estar em tratamento de saúde e regularmente registrado em Exercício 

Domiciliar; 

 b) ter idade mínima de 13 anos (esta idade é necessária para acesso a várias 

aplicações web, como Twitter e Facebook); 

 c) estar cursando os anos finais do Ensino Fundamental; 

 d) a escola onde o aluno está matriculado deve possuir laboratório de informática 

com acesso à internet, para a realização da atividade a distância. 

 Assim, a pesquisa envolveu 26 sujeitos: um aluno do gênero masculino (14 anos, 

paciente oncológico em Exercício Domiciliar, estudante de ensino fundamental em 

escola pública), o professor regente da turma e os colegas da classe regular (24 alunos, 

de ambos os gêneros, entre 14 e 16 anos). Os alunos apresentam perfil socioeconômico 

de classe C e D [ABEP, 2010]. 



  

 A pesquisa envolveu duas etapas:  

 a) a elaboração de uma proposta didática envolvendo o uso de aplicações web, a 

fim de promover a interação entre os alunos em Exercício Domiciliar com o contexto 

escolar;  

 b) a validação da proposta, envolvendo atividades colaborativas entre uma turma 

em sala de aula e um aluno em Exercício Domiciliar. 

3.1. Elaboração da proposta 

A elaboração da proposta de atividades foi desenvolvida em parceria com a escola, com 

o pesquisador e o professor elaborando conjuntamente a proposta de aplicação. As 

atividades propostas envolveram ferramentas que possibilitam a interação e 

comunicação a distância e abordaram o conteúdo programático escolar. 

 Na implementação de qualquer plano de ação ou projeto que leve em 

consideração a utilização pedagógica das tecnologias digitais, é fundamental selecionar, 

dentre as várias opções disponíveis, aquelas capazes de propiciar condições pedagógicas 

sob as quais a interação seja estimulada e a aprendizagem se efetive. Isso porque, 

mesmo com bons objetivos, uma aula pode se revelar infrutífera pela escolha 

inadequada da ferramenta de aprendizagem utilizada. Uma ferramenta de aprendizagem 

pode ser definida como aquela utilizada “para criar ou entregar conteúdos ou soluções 

de aprendizagem para outros, ou uma ferramenta para seu próprio aprendizado pessoal 

ou profissional” [Hart, 2013, p. 1].  

 A seleção de ferramentas foi orientada pelo estudo Top 100 tools for Learning, 

que apresenta uma listagem com as 100 ferramentas web mais utilizadas na educação 

[Hart, 2013]. Foram pré-selecionadas as 20 primeiras aplicações da lista (Twitter, 

YouTube, Google Docs/Drive, Google Search, Wordpress, Dropbox, Skype, 

PowerPoint, Facebook, Wikipedia, Moodle, Evernote, Slideshare, Prezi, 

Blogger/Blogspot, Google Reader, Google+ / Hangouts, Diigo, Word, Yammer). 

Depois, foram definidos outros critérios para a seleção das aplicações [Lima, 2014]. São 

eles:  

 a) aspectos tecnológicos: priorizar recursos que atendam critérios de acesso via 

dispositivos móveis e redundância funcional (eliminação de recursos redundantes, ou 

seja, com mesma função, como dois serviços de blog ou chat);  

 b) aspectos de visibilidade: priorizar recursos que atendam os espaços coletivos 

(Me-We-See) referentes à ocupação online: Me (Eu) é o espaço privado, onde o sujeito 

tem liberdade de reflexão, registro de pensamentos e tentar coisas novas, We (Nós), no 

qual o sujeito pode compartilhar seu trabalho com amigos e pessoas que conheça e 

compartilhar informações e See (Ver) espaço público, onde todos os usuários da web 

podem ver as informações e materiais disponibilizados pelo autor [Heppel, 2012]; 

 c) compartilhamento: priorizar o compartilhamento coletivo e em rede, 

favorecendo a cooperação e aprendizagem [Dron & Anderson, 2007]; 

 d) acesso: selecionar recursos síncronos e assíncronos [Silva, 2002], permitindo 

que alunos e docentes possam estabelecer comunicação e cooperação em tempo real 

(síncrono) ou em momentos mais propícios a ambos (assíncrono), criando distintos 



  

espaços temporais de aprendizagem e oportunizando diferentes experiências de acesso e 

utilização.  

 Após a análise das 20 primeiras ferramentas à luz das categorias propostas, 

foram selecionadas as seguintes aplicações: blog (Wordpress), rede social de vídeo 

(YouTube), chat (Facebook) e apresentação (Prezi)  

3.2. Validação da proposta  

 A intervenção realizada com a turma e o estudante em Exercício Domiciliar 

envolveu 4 semanas. Os alunos da classe regular realizaram as atividades utilizando 

computador do tipo desktop, no laboratório de informática da escola, e o aluno em 

Exercício Domiciliar acessou de casa utilizando tablets.  

 Foram realizadas 4 diferentes atividades síncronas e assíncronas, uma em cada 

semana do projeto. As atividades 1 e 2 (assíncronas) foram acompanhadas pessoalmente 

pelo pesquisador na escola e também junto ao aluno em Exercício Domiciliar. As 

atividades 3 e 4 (síncronas) foram acompanhadas pelo professor, no laboratório, e pelo 

pesquisador, junto ao aluno em exercício domiciliar.  

 Para atividade 1, professor e pesquisador criaram um blog (Figura 1) envolvendo 

o assunto a ser discutido, utilizando para isso recursos de texto, imagens, animação e 

links. Os alunos, então, foram ao laboratório para acessar o conteúdo e apropriar-se dos 

conceitos. Da mesma forma, posteriormente, o aluno em Exercício Domiciliar realizou a 

mesma atividade. A atividade possibilitou, aos alunos, acessar o conteúdo da aula em 

forma de texto, imagens e recursos interativos. No final, todos os alunos, tanto da turma 

regular quanto o aluno em exercício domiciliar, deixaram sua opinião escrita sobre o 

formato digital do conteúdo.  

 

 

Figura 1. Blog criado na atividade 1 



  

Fonte: Acervo do autor 

 

 A atividade 2 envolveu um vídeo, elaborado especialmente para o projeto. O 

vídeo foi disponibilizado aos alunos via YouTube (Figura 2) e oportunizou aos alunos o 

aprofundamento do conteúdo postado no blog na semana anterior. O professor criou um 

vídeo autoral, e disponibilizou mais dois vídeos de repositórios do MEC aprofundando 

o assunto estudado. Essa atividade articulou-se à anterior ao aprofundar, no blog, a 

discussão dos conteúdos, tanto por meio de vídeos postados pelo professor quanto pela 

inserção de novos tópicos e respostas aos comentários dos alunos executados na aula 

anterior. No final da atividade, os alunos responderam de forma escrita aos 

questionamentos inseridos na postagem do blog, estimulando assim a cooperação entre 

os alunos da classe e destes com o aluno em exercício domiciliar.  

 

 

Figura 2. Vídeo aprofundando o conteúdo anterior. 

Fonte: Acervo do autor 

 

 A atividade 3 envolveu um chat no Facebook (Figura 3), a fim de possibilitar a 

conversa e a troca de informações entre os alunos. Os alunos da classe regular, presentes 

no laboratório e acompanhados pelo professor, e o aluno em Exercício Domiciliar, em 

casa e acompanhado pelo pesquisador, participaram de forma síncrona na mesma 

atividade. A Figura 3 apresenta um recorte da conversa no chat. 

 Na atividade 4, o software de apresentação Prezi (Figura 4) foi utilizado para que 

os alunos, em duplas mas em computadores fisicamente separados, construíssem 

conjuntamente uma apresentação sobre os conteúdos estudados. Utilizando o Prezi, os 



  

alunos puderam expressar sua compreensão do conteúdo de forma cooperativa online. O 

aluno em exercício domiciliar, acompanhado pelo pesquisador, trabalhou em dupla com 

um colega da classe regular, assistido pelo professor.   

 

 

 

Figura 3. Chat com discussão de um tópico do conteúdo 

Fonte: Acervo do autor 

  

 

Figura 4. Exemplo de Apresentação em Prezi sobre o assunto estudado  

Fonte: Acervo do autor 

 



  

 Após a aplicação da proposta, foram efetuadas novas entrevistas com os alunos 

da classe regular, o professor e o aluno em exercício domiciliar, cuja análise e principais 

resultados são apresentados a seguir.  

4. Análise e resultados 

Os dados coletados por meio das entrevistas e da prática desenvolvida foram analisados 

a partir de duas categorias: tecnologias móveis e aprendizagem [Piaget, 1973, Saccol et 

al, 2011] e tecnologias móveis e cooperação [Piaget, 1973; Heppel, 2012; Dron & 

Anderson, 2007; Silva, 2002]. Conforme dito anteriormente, o estudo teve como 

objetivo analisar as possibilidades de explorar o potencial de cooperação de diferentes 

aplicações web, acessadas por meio de dispositivos móveis, no processo de 

envolvimento do aluno em Exercício Domiciliar com o contexto escolar, representado 

por colegas, professores e conteúdo.  

 Com relação à categoria tecnologias móveis aprendizagem, assume-se que a 

aprendizagem não é um processo que decorre de estruturas internas do indivíduo, mas 

da interação com o objeto do conhecimento [Piaget, 1973]. Assim, as redes eletrônicas 

propiciam a construção do conhecimento pelo sujeito por meio da interação e 

cooperação, facilitada pelos recursos da web 2.0 acessadas através dos dispositivos 

móveis [Schlemmer et al., 2007; Saccol et al., 2011].  Ao permitir que o aluno em 

exercício domiciliar pudesse acessar o conteúdo remotamente, as tecnologias móveis 

representaram a oportunidade de compartilhar de um contexto de aprendizagem que 

compensou sua ausência na classe regular.  

 O acesso por meio do tablet, utilizando os recursos da web 2.0 permitiu a 

operacionalização da aprendizagem, possibilitando ao aluno em exercício domiciliar 

acessar o contexto escolar. Utilizando recursos da nova geração da web, o professor não 

só disponibilizou conteúdo, mas o fez propiciando o desenvolvimento de processos 

cooperativos que permitiram a aprendizagem [Piaget, 1973; Primo, 2000]. 

 Com relação à categoria tecnologias móveis e cooperação, foi possível detectar 

vários momentos de atividades cooperativas, necessárias para a execução das tarefas, 

envolvendo o aluno fisicamente distante. Percebeu-se uma gradação cooperativa já na 

Atividade 1, blog, onde solicitava-se que o aluno acessasse o conteúdo e desse uma 

opinião. Já na Atividade 2, além da inclusão de mais conteúdos e vídeos, era necessário 

responder questões e rebater respostas dos colegas. Na atividade 3, as questões deviam 

ser respondidas em conjunto via chat e, na Atividade 4, uma apresentação devia ser 

construída coletivamente. A cooperação se tornou mais intensa, na troca de informações 

sobre o problema a ser resolvido, verificando-se trocas para além de uma contribuição 

individual, mas envolvendo uma operação de cooperação (atuação em conjunto) com 

vistas a resolver a tarefa proposta [Lobato, 2009]  

 Com relação à visibilidade (Heppel, 2012), os recursos blog e vídeo estimularam 

a cooperação entre os colegas do grupo (We). Ao mesmo tempo, com o resultado dessa 

cooperação disponibilizado publicamente na web, o espaço See surge, já que qualquer 

interessado pode acessá-las, incluindo o aluno em exercício domiciliar.   

 O blog abriu possibilidade para que a construção do conhecimento ocorresse 

coletivamente, com o estímulo para a discussão surgindo no interior da ferramenta 



  

(Dron e Anderson, 2007]. No caso do chat, quando surge o questionamento do professor 

sobre membrana plasmática e transporte celular (“Por que uma pessoa que tem uma 

dieta rica em proteínas deve ingerir uma quantidade grande de água? ”), os alunos 

construíram coletivamente uma definição mais completa do que individualmente 

(Figura 5) 

 
Figura 5. Construção de conceitos de forma cooperativa  

Fonte: Acervo do autor 

 

 O Prezi foi outro exemplo de emergência do coletivo. No momento em que os 

alunos resolveram tornar público e reutilizável sua apresentação na rede social 

Facebook, eles tornaram-no disponível para ferramentas de busca na web e disponível 

para qualquer internauta [Dron e Anderson, 2007].   

 A análise permite constatar que a cooperação foi estimulada através do formato 

da postagem feita pelos professores somado às potencialidades dos recursos da web 2.0 

que, ao apresentarem a possibilidade de utilização móvel, permitiu que os alunos não só 

se mantivessem em contato com o contexto escolar, mas também que os mesmos 

cooperassem virtualmente, possibilitando a construção do conhecimento.    

5. Considerações finais 
  Ao analisar os resultados deste estudo, percebe-se que a troca de experiências 

interativas proporcionada pelas tecnologias digitais faz emergir condições propícias para 

que a aprendizagem aconteça. Os recursos da web 2.0, acessados por meio de 



  

tecnologias móveis, proporcionaram a troca de experiências e opiniões e a construção de 

conceitos, favorecendo a aprendizagem. A experiência apresentada neste estudo 

possibilitou ao aluno em exercício domiciliar condições de aprendizagem em condições 

similares a de seus pares no laboratório de informática da escola.  

 O potencial cooperativo dos recursos da web 2.0, acessadas por meio de 

dispositivos móveis do tipo tablet foi atingido. Conteúdos, questionamentos e atividades 

propostas permitiram cooperação, enquanto o vídeo possibilitou a construção de 

conceitos através de recursos audiovisuais. Ao permitir criatividade e rapidez no 

contato, os recursos chat e Prezi possibilitaram a construção mútua de conceitos.  

 Com relação aos aspectos cooperativos, especificamente, foi observado que os 

alunos trabalharam nos níveis de grupo, rede e coletivo. Verificou-se a ocorrência da 

construção de conhecimento cooperativo e elaboração dos conceitos por meio das 

discussões envolvendo estudantes do laboratório e o aluno em exercício domiciliar 

confirmam a validade da utilização pedagógica das tecnologias digitais.    

 Apesar dos resultados deste estudo serem apenas em nível indicativo, considera-

se que a utilização intensiva das tecnologias móveis tem muito a colaborar para que os 

processos educativos, cada vez mais, possam ocorrer com qualidade. As tecnologias 

digitais permitem centrar a aprendizagem na experiência do aluno, reafirmando seu 

protagonismo no processo de construção de seu conhecimento.  

   Mais do que incluir no processo educativo alunos impossibilitados de 

comparecer ao espaço escolar, os recursos digitais tornam o aprendizado uma 

experiência interessante e atrativa para os alunos, conectando interativamente todos os 

envolvidos no processo. Com planejamento e mediação docente qualificada, a 

aprendizagem cooperativa por meio das tecnologias móveis e recursos da web 2.0 se 

torna uma possibilidade real de utilização das tecnologias digitais na promoção de 

experiências educacionais mais abrangentes e inclusivas. 
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