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Resumo. O presente trabalho tem como objetivo discutir e apresentar métodos 

e tecnologias móveis que auxiliem no aprendizado, tais como, Personal 

Digital Assistent que são computadores de mão, consoles portáteis que são 

vídeo game de mão, e ainda smartphones que são telefones inteligentes e 

tablets são computadores portáteis leves e pequenos aos quais serão 

apresentadas vantagens e desvantagens de sua utilização, além de fazer um 

prevê relato sobre softwares que podem auxiliar as tecnologias móveis no 

ensino. 

1. Introdução  

Vivemos em uma sociedade na qual cada vez mais estamos rodeados por dispositivos 

tecnológicos, nascemos em meio a um ambiente quase que totalmente tecnológico em 

que não estar familiarizado as novas tecnologias faz com que estejamos atrasados 

perante aos demais, e por que não começar a usar esta tecnologia ainda já quando 

estamos começando a receber nossas primeiras informações, quando adentramos em 

instituições de ensino, criando novas formas de aprendizagens que auxiliam em nossa 

formação. 

A utilização de tecnologias em sala de aula ainda representa um grande desafio, já que a 

maioria dos educadores não está familiarizada com essas tecnologias e tendo 

dificuldade para adaptação das mesmas, apresentando certa resistência na utilização de 

ferramentas tecnológica como dispositivos moveis e softwares educacionais, que em 

suma visam auxiliar os educadores no ensino. Segundo Mousquer e Rolim já na área 

computacional existem desenvolvedores focados na criação de aplicações para crianças. 

Há uma grande carência de trabalho que sirvam de modelos para desenvolvimento de 

ferramentas pedagógicas que auxiliem no desenvolvimento da logica e na criação do 

pensamento abstrato e alguns dos softwares utilizados não visam a parte pedagógica dos 

assuntos envolvidos, fazendo com que muitas vezes as tecnologias móveis e softwares 

educacionais não sejam utilizados de forma proveitosa. Neste artigo retrataremos  uma 

série de tecnologias móveis que poderão ser aplicadas no desenvolvimento desta 

pesquisa. 

1.1 Tecnologias móveis 

As tecnologias móveis estão cada vez mais difundidas em nossa sociedade, a maioria 

das crianças nascem e crescem envoltos ao ambiente tecnológico, utilizando de 

dispositivos eletrônicos desde o começo de sua infância, abrindo espaço para 

informação quase ilimitada, tornando possível uma captação de recursos e informação 

da qual auxilia em muito no pensamento lógico e abstrato. 



  

Neste contexto cada vez mais é fomentado o uso de dispositivos móveis como incentivo 

na educação, pois engloba uma gama de recursos, que se utilizados corretamente podem 

trazer muitos benéficos tanto para o educador quanto para o aluno. Isto pode tornar as 

aulas mais interessantes, já que é notável o interesse dos jovens para com o ambiente 

tecnológico que os cerca. De acordo com Mousquer e Rolim o uso da tecnologia 

computacional em sala de aula pode gerar aspectos positivos, principalmente por se 

entender que estimula o desenvolvimento da autonomia, curiosidade, criatividade e 

socialização promovendo a construção de conhecimento da criança. 

Segundo Carvalho e Ivanoff (2009) é necessário aliar novas tecnologias ao ensino, 

como o PDA(Personal Digital Assistant) que nada mais é do que um computador de 

mão, com grande capacidade de processamento nas quais englobam funções de agenda 

e fornecendo ferramentas de escritório com possibilidade de conexão com um 

computador desktop e também capaz de se conectar a redes WI-FI, entre outras funções. 

O conceito de PDA pode estar um pouco defasado, pois temos diferentes tipos de 

dispositivos móveis com grande capacidade. Um exemplo disto é o console portátil para 

jogos Playstation Portable(PSP) que contém diversas funcionalidades como conexão 

WI-FI, câmera fotográfica digital, navegador para internet, e pode ser utilizado como 

telefone, pois utilizando o aplicativo Skype pode-se conversar com outras pessoas desde 

que esteja conectado a uma rede de dados.  

Existem também os smartphones e tablets os quais serão aprofundados a seguir por se 

tratar dos dispositivos móveis mais indicados para este tipo de projeto. E também serem 

mais acessível tanto financeiramente quanto na sua utilização, tendo interfaces intuitivas 

e de fácil compreensão. 

Como complemento, temos softwares que serão utilizados para criação de aplicações de 

cunho pedagógico, tais como Scratch e Catroid que oferecem funções para criação de 

animações interativas que auxiliam no raciocínio logico de pessoas com diferentes 

idades. 

1.1.1 Scratch 

O Scratch é uma linguagem de programação criada pelo Kindergarten Group e MIT 

Media Lab, uma linguagem de fácil compreensão, o que a torna fácil de utilizar na 

criação de suas próprias historias interativas, animações, games, musica, Scratch não 

demanda de conhecimento em programação, sendo uma interface intuitiva de fácil 

utilização ate para  crianças que podem compartilhar suas criações na web para que 

outras pessoas façam uso destas em ambientes educacionais (SCRATCH, 2012). 

1.1.2 Catroid 

Catroid é uma variação do Scratch criada para ser utilizadas em smartphones com 

android no qual permite ser utilizadas as funções que  Scratch oferece. a única diferença 

é  que o catroid roda em smartphones e permite também que sejam criadas animações e 

historias interativas como no Scratch não tendo necessidade de se ter um pc desktop ou 

notebook . 

2. Descrição 

O passo inicial foi uma pesquisa sobre mobilidade, ubiquidade em softwares 

educacionais no qual foi percebida uma grande deficiência de aplicações que suportam 



  

as necessidades do educador e do educando, com isso percebemos que era necessário 

fazer o levantamento das tecnologias de dispositivos moveis que integram- se com os 

softwares escolhidos para serem aplicados. 

3. Objetivos 

Temos como objetivo realizar um levantamento das tecnologias de dispositivos móveis 

que podem ser integrados com softwares que auxiliem na interação lógica.  

4. Tablet e Smartphone 

Dos diferentes tipos de dispositivos móveis que existem, os que daremos ênfase e que 

falaremos mais será Tablet e Smartphones, pois serem os que dentre todas as opções 

mais fornecem recursos para nossa pesquisa, iremos elencar as principais características 

dos mesmos. 

De acordo com Junior (2012) Tablet um dispositivo móvel, leve, pequeno, permitindo 

aos usuários a utilização tanto na vertical quanto na horizontal, com dimensões 

parecidas com a de um caderno. Em um tablete podemos digitar textos  pois ele conta 

com um aplicativo de teclado virtual que nos permite digitar documentos, tem suporte 

aos formatos de textos mais comuns, também conta com navegador web, então desde 

que você esteja conectado a uma rede de transmissão de dados como WI-FI. 

O tablet tem as seguintes vantagens, são leves, permitem que o aluno baixe o conteúdo 

ou e-books, permite a conectividade com a internet, permite que o aluno esteja 

conectado em qualquer lugar desde que aja internet, e alguns tem suporte a animações e 

aplicações em flash. 

Apresenta também as seguintes desvantagens, não e multitarefas, ou seja, só poderá ser 

executada uma tarefa por vez, o preço não e acessível a todos e se o aluno ou educador 

quiser um dispositivo com maior qualidade, maior tela, maior memoria e maior 

capacidade de processamento acabaram por pagar mais, também temos o problema com 

bateria já que quanto mais se utiliza mais rápido acaba tornando necessário estar 

conectado a uma fonte de energia quase que sempre, outra grande desvantagem de 

alguns tablets como o Ipad não ter suporte a aplicações que utilizam flash tornando 

limitado o numero de projetos que podem ser desenvolvidos utilizando ele. 

Smartphone (telefone inteligente) são os dispositivos móveis que mais esta difundido 

atualmente, estudos apontam que a mais de um bilhão de dispositivos ativos no mundo, 

a utilização dos smartphones esta se tornando cada vez mais comum na vida das 

pessoas, pelas possibilidades que eles oferecem não deixando de oferecer a função de 

ligar as pessoas, pois o smartphones podem ser utilizados para fazer ligações, acessar a 

internet através de 3G ou wi-fi, permite ser acessados email, facebook, twitter, 

permitindo que as pessoas possam se conectar em qualquer lugar. 

Os smartphones apresentam as seguintes vantagens, são equipados com câmeras de alta 

qualidade, tem wi-fi, permite conexão com a rede 3G, alguns modelos tem uma bateria 

que dura bastante tempo e também a maioria dos dispositivos no mercado permitem a 

execução de aplicações em flash. 

Os smartphones apresentam as seguintes desvantagens, telas pequenas, baterias que não 

atendem as necessidades de uma atividade pratica o valor também e um problema, há 

smartphones de baixo custo mais com pouca capacidade de processamento memoria e 



  

também uma bateria que deixa muito a desejar e como o valor esta ao lado da qualidade 

neste tipo de produto, a alguns que atendem as necessidades, mas que acaba por se 

tornar muito caros. 

5. Resultados Parciais  

Foram selecionados dispositivos moveis que atendem as nossas necessidades e 

suportando as aplicações que serão desenvolvidas e criando oportunidades para a 

criação de novas aplicações que auxiliarão na evolução do projeto, o dispositivo móvel 

que mais atende as nossas necessidades são o smartphones que oferecem o que 

precisamos para rodar as aplicações que serão desenvolvidas.  

6. Trabalhos Futuros 

Nossa próxima pesquisa será desenvolver uma forma de utilizar o Catroid juntamente 

com os dispositivos moveis que auxiliaram as pessoas com problemas de criatividade 

visando incentivar o raciocínio logico e o pensamento abstrato. 
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