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Resumo: O processo educacional no âmbito acadêmico vem sendo modificado a partir da inserção de novas 

tecnologias digitais de informação e comunicação que são capazes de aprimorar a busca por conhecimento. O 

acesso a diversos recursos tecnológicos é uma tendência crescente utilizada por discentes que influenciam sua 

maneira de estudar, de aprender, e de pesquisar. Assim, esse estudo tem o intuito de explorar a forma que o 

processo educacional está sendo impactado e as perspectivas que cercam essa mudança, de modo a usar análise 

de dados coletados através de um formulário respondido por discentes do ensino superior de educação focando 

na utilização desses recursos para aprendizagem. A pesquisa é quantitativa, para entender quais e como os 

recursos são mais utilizados, e qualitativa, para entender o que os números representam para o novo arranjo 

pedagógico. A partir dos resultados observou-se a quantidade dos recursos mais utilizados pelo corpo discente 

da UFERSA, como o processo de orientação se mantém e que o papel do professor continua se reinventando 

com a medida que novas tecnologias são inseridas no espaço educacional.  
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1. INTRODUÇÃO  

   

Com a crescente portabilidade e convergência funcional de tecnologias, bem como com a redução de custo de 

produtos e serviços disponíveis, os dispositivos móveis tornam-se cada vez mais presentes em nosso dia a dia. A 

importância crescente desses dispositivos no cotidiano tem motivado pesquisas no contexto educacional 

(PACHLER et al., 2010). Mobile learning (m-learning) é o campo de estudo que busca analisar como os 

dispositivos móveis podem colaborar para a aprendizagem. Em geral, atividades nessa área apresentam 

características como interatividade, mobilidade, desenvoltura, aprendizagens em contextos reais dentre outras 

(BATISTA, 2011). 

Na educação formal, todavia, tais dispositivos, principalmente os celulares, recebem algumas críticas por parte 

de professores, em relação a problemas que acarretam, tais como distração, desviando o foco dos alunos dos 

assuntos abordados em sala de aula. Tratando unicamente do uso dos smartphones, Machado (2012) sustenta que 

é preciso analisar atentamente a questão. Segundo o autor, tanto pode ser preciso estabelecer restrições de uso 

desses dispositivos nas escolas, para permitir um melhor andamento das ações pedagógicas e para “desligar” um 

pouco os alunos do ritmo frenético da vida atual, como é possível tornar este equipamento um elemento de trabalho 

para o desenvolvimento de diversos projetos educacionais. 

É notório observar que essa evolução é um contraste muito forte na maneira que o processo ensino-aprendizado 

era realizado décadas anteriores, dito isso é observado na sociedade atual comportamentos que dificultam e que 

incentivam, citando dos exemplos que sustentam ambos, temos: 1) a LEI Nº 16.993, DE 10 DE MAIO DE 2010 

DO ESTADO DE GOIAS diz no Art. 1º Fica proibido o uso de telefone celular na sala de aula das escolas da rede 

pública estadual de ensino. 2) a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) 

no ano de 2014 publicou um documento intitulado “Diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel”, no qual, 

o documento aborda maneiras de incentivar o uso dos aparelhos móveis para educação e falando da importância 

dessa medida no contexto mundial. 

Uma reportagem do site G1 Notícias1 com base dos dados do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (Cetic), mostra o crescimento expressivo de professores que possuem um 

smartphone com o intuito de conectar-se a internet em busca de conhecimento no ano de 2016, sendo entrevistados 

alunos de turmas do ensino fundamental e médio. O processo de aprendizagem hoje tem acesso a uma grande 

porção de recursos tecnológicos que influenciam sua maneira de estudar, de aprender, de lecionar, de pesquisar a 

cultura e o mundo. Portanto, este trabalho busca entender e mensurar a maneira que tais recursos estão sendo 

utilizados por alunos e professores a fim de analisar criticamente o espaço para o celular dentro da sala de aula e 

seu impacto no processo ensino-aprendizagem em cursos de graduação da UFERSA, campus Mossoró-RN. E desta 

                                                 
1 https://g1.globo.com/educacao/noticia/52-das-instituicoes-de-educacao-basica-usam-celular-em-atividades-

escolares-aponta-estudo-da-cetic.ghtml, acesso em março de 2019. 
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forma, tentar medir o impacto do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) entre professores e 

alunos, identificando o grau de interesse de ambas as partes no processo ensino-aprendizagem, e por consequência, 

explorar a forma de aprendizagem discente. 

 

2. TIC’S E O CELULAR  

 

O advento das TIC’s, processo que é resultante da junção entre informática e telecomunicações, vem gerando 

novos desafios e oportunidades para a incorporação das TIC no processo educativo. O uso destes recursos numa 

perspectiva de interação e construção colaborativa de conhecimento evidenciou a potencialidade de promover o 

desenvolvimento de diversas habilidades, no que concerne à interatividade, diálogo, e apropriação do 

conhecimento. Compreende-se que o uso das TIC possa também potencializar o diálogo entre docentes e discentes, 

uma vez que poderá ser intermediado pela tecnologia, em um processo de comunicação com a finalidade principal 

de apropriação do conhecimento. 

As primeiras tentativas de um grupo de engenheiros de revolucionar a comunicação e a história, tornando 

possível essa comunicação entre pessoas usando telefones sem fio, não era ruim, porém para a época e para a 

tecnologia do ano de 1947 parecia impossível, contudo a ideia não foi adiante. Porém a história só se estabeleceu 

realmente em 1973, quando foi efetuada a primeira chamada de um telefone móvel para um telefone fixo, foi a 

partir de abril de 1973 que todas as teorias comprovaram que o celular funcionava perfeitamente, e confirmava 

que a rede de telefonia sugerida em 1947, foi sugerida corretamente. 

 
Figura1: Evolução do aparelho celular em marcas diversas (Adaptado, 2012) 

Este é um momento marcante na história do celular, como mostra a Figura 1 a evolução das marcas Motorola 

Inc., BlackBerry Limited., Nokia Corporation e Apple Inc., e mudou para sempre a comunicação no mundo. 

Aproximadamente na década de 90, com a privatização do setor de telefonia, os celulares tornaram-se mais 

populares entre os jovens, em especial os adolescentes. Em um mundo onde a tecnologia faz parte da vida de quase 

todas as pessoas, e o celular especificamente tornou-se para os pais, símbolo de segurança e controle. Para os 

filhos, veículo de comunicação e fonte de entretenimento e informação. (Silva, 2012) 
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Na primeira década dos anos 2000 começou a grande novidade da web com a facilidade da aquisição de 

computadores e com a internet para o público em geral, assim, a tecnologia foi evoluindo e tendo grandes avanços 

significativos. O que era através da internet discada começou a ser utilizada a banda larga e conexão através do 

celular através da criação da rede 3G (e hoje a criação da rede 4G), hoje em dia a internet acabou virando uma 

necessidade diária tanto para o uso empresarial, quanto para o uso doméstico. 

Foi a través do surgimento dos sites KAZZAA e P2P estes sites de compartilhamento que se deu início a janela 

de entrada para outras redes sociais. Sendo elas Orkut, MySpace, Twitter, Facebook, Youtube e até mesmo os 

simples que ICQ e MSN que foram substituídos pelo SKYPE, entre outras ferramentas que permitem fazer 

ligações, chamadas via vídeo e mensagens instantâneas. 

O YouTube, através de seu poder multicultural por uma cultura de popular vinculado ao signo de uma rede 

social digital, propõe-se a ser a maior rede midiática de interlocução de vídeos; tendo poder sobre grande parte da 

população, fascinando a todas as categorias; principalmente a professores e alunos. Novas propostas pedagógicas 

fazem-se necessárias para a dinamização do ensino e aprendizagem e a inserção das novas tecnologias 

educacionais, para que atendam às necessidades das práticas educativas e que os objetivos sejam alcançados. Para 

isso, a utilização do YouTube como ferramenta educacional midiática, atrai atenção dos alunos devido a sua fluidez 

de sons e imagens que captam o interesse do aluno, auxiliando na aquisição de saberes e construção da criticidade 

do aluno. (Almeida; Borges; Bezerra et al 2015) 

A disseminação desse tipo de dispositivo tem impulsionado o desenvolvimento de novos aplicativos com 

potencial para incrementar o aprendizado dentro e fora da sala de aula. Há diversos tipos de Apps disponíveis, tais 

como, jogos, mídias sociais, livros, revistas, bem como aplicativos específicos para educação, para navegação na 

internet, para gerenciamento e organização de atividades e processos. No contexto escolar, a flexibilidade espacial 

e temporal propiciada pelos dispositivos móveis com conexão sem fio, como os tablets, conferem novas 

possibilidades na educação, como o prolongamento das atividades escolares para além dos limites físicos da escola, 

além de descentralizá-la no que se refere ao docente como única fonte de informação. (Nichele, 2014) 

Relacionando o uso de celular para o meio acadêmico existem opiniões controversas que alimentam a discussão 

da melhor maneira de utilizar a nova tecnologia. As justificativas dadas pelos professores para explicar tal 

resistência ao novo quase sempre são referentes ao risco de dispersão e distração dos alunos sobre tal dispersão, 

Nagumo (2014, p. 6), em seu estudo, relata que: “A partir dos dados coletados, nota-se que há leis e regulamentos 

escolares que proíbem o uso desses aparelhos na escola, contudo é o professor que define as regras de uso na sala 

de aula. Muitos acabam por liberar o uso após o término de uma atividade para que o aluno se distraia e não 

atrapalhe os demais. Os estudantes tendem a transgredir as proibições e usar seus celulares por terem tempo livre 

na escola ou estarem entediados com as aulas. Além disso, querem se comunicar e entrar nas redes sociais ou 

mesmo sanar dúvidas da aula com consulta rápida à internet. Como consequências gerais desse uso, há distração 

dos alunos, problemas de privacidade, como a disseminação de conteúdo inadequado e “cola” nas provas”. 

Contrapondo a perspectiva a perspectiva apresentada anteriormente a UNESCO desenvolveu um conjunto de 

diretrizes que visa a auxiliar os formuladores de políticas a compreender melhor o significado de aprendizagem 

móvel e quais os benefícios que podem ser usados: “Atualmente, um volume crescente de evidências sugere que 

os aparelhos móveis, presentes em todos os lugares – especialmente telefones celulares e, mais recentemente, 

tablets – são utilizados por alunos e educadores em todo o mundo para acessar informações, racionalizar e 

simplificar a administração, além de facilitar a aprendizagem de maneiras novas e inovadoras (UNESCO, 2013, 

p. 7)”. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Considerando que este estudo tem por objetivo determinar o nível de uso das TIC’s e como a aprendizagem é 

impactada nos cursos de graduação da UFERSA, do campus Mossoró-RN, esta pesquisa é caracterizada como de 

natureza descritiva, com abordagem quantitativa. Segundo Richardson (1999, p. 79) a pesquisa quantitativa 

“caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no 

tratamento delas por meio de técnicas estatísticas”. Dessa forma, o objeto de estudo desta pesquisa foram os 

discentes da UFERSA, campus Mossoró. A Universidade Federal Rural do Semi-Árido inicia sua história no dia 

18 de abril de 1967, quando a Prefeitura Municipal de Mossoró publica o Decreto de número 003/67 assinado pelo 

então chefe do executivo, o prefeito Raimundo Soares de Souza, criando a Escola Superior de Agricultura de 

Mossoró – ESAM. Apenas no ano de 2005 seu nome foi alterado para UFERSA por lei publicada no Diário Oficial 

da União. Segundo o censo realizado no ano de 2018 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) a UFERSA possui 9.327 matrículas de graduação em seus cursos presenciais. 

A UFERSA conta com uma administração no ramo tecnológico, a SUTIC, A Superintendência de Tecnologia 

da Informação e Comunicação é a unidade administrativa vinculada à Reitoria responsável por planejar, implantar 

e manter as atividades relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação da universidade. O propósito 

maior da SUTIC é, com os recursos atuais e planejamento dos recursos futuros, oferecer comunicação e 

conectividade com o máximo de qualidade possível a toda a comunidade da UFERSA – alunos, técnicos e 

professores. Uma das responsabilidades da SUTIC é a rede sem fio disponibilizada pela universidade, 
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WifiUFERSA, qualquer membro da instituição (aluno, professor, técnico) pode gozar deste recurso.  

Outro recurso utilizado de forma muito eficiente é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA). O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos módulos de: graduação, pós-

graduação, submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, 

submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e relatórios da produção acadêmica 

dos docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado denominado Turma Virtual. 

Também disponibiliza portais específicos para: reitoria, professores, alunos, ouvidoria, tutores de ensino a 

distância, coordenações lato-sensu, stricto-sensu e de graduação e comissões de avaliação, tanto institucional, 

quanto do docente, sendo utilizados por integrantes da comunidade acadêmica (discentes, egressos, técnicos-

administrativos e docentes) que tenham efetuado cadastro (UFC, 2019). Esse recurso utilizado na UFERSA e em 

outras universidades estimulam o uso de celulares como meio de comunicação entre o discente e a instituição, uma 

vez que, permite que seus usuários cadastrem suas contas ou recebem notificações, e atualizações do sistema via 

e-mail. Para isso, utilizou-se de um questionário criado através do GoogleForms que abrangesse atendesse as 

características do grupo dos discentes. 

 

Questionário destinado aos alunos da UFERSA. 

Prezados (as) respondentes, meu nome é João Vitor M da Silva, sou aluno da Graduação 

em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, e estou 

coletando dados que servirão de base para o artigo, sob orientação do Prof. Lázaro Lima. 

Gostaria da sua colaboração para a conclusão da minha pesquisa. As informações 

coletadas são confidenciais e para fins acadêmicos. 

*Obrigatório 

1. 1.Qual seu curso e nível de formação ? * 

 

2. 2.Você reside na cidade de Mossoró ? * 

Sim. 

Não. 

3. 3.Durante a aula tira fotos com o smartphone/tablets/celulares do quadro 

? * 

Sim. 

Não. 

4. 4.Utiliza smartphone/tablets/celulares para abrir documentos, e-books 

relacionados à disciplina ? * 

Sim. 

Não. 

5. 5.Utiliza smartphone/tablets/celulares como meio de comunicação com 

meus colegas para tirar dúvidas ? 

Sim. 

Não. 

6. 6.Os professores permitem que entre em contato através de 

smartphone/tablets/celulares para tirar dúvidas ? * 
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Sim 

Não 

7. 7.Utiliza smartphone/tablets/celulares para organizar grupos de estudos 

presenciais ? * 

Sim. 

Não. 

8. 8.Utiliza smartphone/tablets/celulares para organizar grupos de estudos à 

distância ? * 

Sim. 

Não 

9. 9.Utiliza TDIC (Tecnologias digitais de informação e comunicação) para 

pesquisar conteúdos relacionados à disciplina ? * 

Sim. 

Não 

10. Se sim para a questão anterior: Durante a aula, fora da sala de aula ou 

ambos ? 

Durante a aula 

Fora da sala de aula 

Ambos 

11. 10.Quantas horas do seu dia são dedicadas para estudar ? * 

 

12. 11.Dessas horas de estudo, estime o tempo de uso do celular voltado para 

aprendizagem. * 

 

13. 12.Quais destes recursos é (são) o (os) mais utilizado(s) para a 

aprendizagem ? * 

Links de documentos, e-books, materiais. 

Linguagem Escrita 

Áudios 

Fotos/vídeos 

Vídeo-chamada com colegas 
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Os questionários foram enviados aos alunos da UFERSA através de e-mail visando atingir o maior número de 

alunos possível, em paralelo, foi realizado divulgação através de mídias sociais de alunos. Após a coleta dos dados, 

as respostas obtidas foram tabuladas em uma planilha eletrônica para realizar as análises dos dados. A meta final 

desta análise de dados é mensurar as características comuns utilizadas pelos estudantes nos mais diversos cursos 

de graduação, ou seja, uma análise quantitativa do uso celular e outras tecnologias de informação. Como também 

entender o caráter subjetivo no uso das novas tecnologias, isto é, uma análise qualitativa do impacto causado das 

novas tecnologias na estruturação do ensino. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O questionário foi encaminhado para os discentes de graduação através de e-mail da Pró-reitora de Graduação 

(PROGRAD) no dia 31 de janeiro de 2019 e ficou disponível para resposta até 26 de fevereiro de 2019 e obteve-

se 412 respostas. Foram alcançados 19 dos 21 cursos de graduação existentes na UFERSA – Campus Mossoró 

mostrando um amplo campo de atuação. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs se somam em uma variedade de bases tecnológicas que 

possibilitam a partir de equipamentos, programas e das mídias, a combinação de diversos ambientes e indivíduos, 

facilitando a comunicação entre seus integrantes, ampliando as ações e possibilidades já garantidas pelos meios 

tecnológicos para outros meios como a educação. A contribuição das TIC passa, impreterivelmente, pela forma 

dialógica de promover as aprendizagens, desencadeando questionamentos, perguntas, reformulações que exigem 

a mediação pelo diálogo. Abertura, flexibilidade e comunicação são fatores que mantêm relação intrínseca com o 

uso pedagógico das tecnologias. (Oliveira; Moura, 2015) 

      Gráfico1: Índice de estudantes que residem em Mossoró (Autores, 2019). 

  

A pesquisa mostra, através do Gráfico1, que um percentual aproximado dos 40% dos estudantes não reside na 

cidade da universidade tornando o deslocamento um impedimento considerável para realização de tarefas em 

grupos com outros alunos que residem na cidade. A tecnologia tem como maior virtude a capacidade de suplantar 

obstáculos e na área da educação torna-se cada vez mais nítido que a utilização das novas tecnologias está inserida 

com essa meta. 

59%
41%

Moradia dos Estudantes

Residem em Mossoró

Residem em Outras cidades
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Gráfico 2: Índice do uso para formação de grupos de estudos (Autores, 2019). 

 

No Gráfico2, está claro que a utilização de aparelhos celulares, smartphones, ou tablets estão implementados 

como parte da solução de adversidades, sendo uma delas, falado anteriormente, de residir em outras cidades. O 

índice de estudantes que fazem o uso das novas tecnologias para realizar grupos presenciais e grupos à distância 

são, respectivamente, 89.1% e 72.3%. 

 Com a disseminação do acesso aos diversos veículos digitais de hoje temos uma sobrecarga de informação, 

temos uma quantidade abundante de conhecimento e acesso muito veloz de modo que o grande problema não é 

obter determinada informação, mas sim como organizar uma quantidade grande de dados, como avaliar o que está 

disponível no que diz respeito a sua validade e confiabilidade. 

 
Gráfico3: Índice de pesquisa através do uso de TIC (Autores, 2019). 

  

No Gráfico3 é possível observar 93% dos estudantes que responderam ao formulário fazem o uso das TICs 

93%

7%

Utiliza TIC para pesquisar conteúdos 
relacionados à disciplina

SIM NÃO
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para pesquisas relacionadas à disciplina, sendo mais de 60% durante a aula e fora da sala de aula. Dessa maneira 

pode-se entender que a alta quantidade de informação reunidas por colegas em uma aula contribui como filtração 

de informações úteis e informações que possam ser descartadas. 

  

 
Gráfico4: Recursos utilizados por alunos (Autores, 2019). 

 

O Gráfico 4 mostra o uso da tecnologia está cada vez mais diversificado, por esse motivo é percebido que os 

estudantes utilizam progressivamente recursos como auxiliadores de busca por conteúdo. No formulário foi 

possível mensurar o uso para Links, forma escrita, áudios, fotos e/ou vídeos e vídeo-chamadas. Os diversos 

recursos tecnológicos para a busca por conhecimento abrindo uma nova dimensão de acesso à informação tornam 

nítido a ampliação nas situações de aprendizagem. 

 
Gráfico5: Índice de professores que permitem o contato por TIC (Autores, 2019). 

  

O Gráfico5 traz uma observação de demasiada importância que trata sobre o papel do professor nas novidades 

que a tecnologia proporciona ao meio educacional. O senso comum faz crer que a metodologia conservadora 

(professor, quadro e giz) está se tornando obsoleta, contudo a pesquisa mostra que os alunos buscam cada vez mais 

estender a comunicação com o professor, de modo que no formulário respondido 75% dos estudantes possuem 

professores que permitem a comunicação através de TICs para situações extra sala de aula. Consequentemente 

deve-se entender que a relação pedagógica não sofrerá alteração no sentido de orientação, isto é, a tecnologia não 

substitui a função do professor. Em seu estudo, Ivanilson Costa (2011, p. 88) afirma: “A tecnologia sozinha não 

potencializa a aprendizagem se não for aliada à prática pedagógica do professor.”, sintetizando a importância da 

atuação do professor no processo de mediação entre aluno, tecnologia e conhecimento. 

 O ponto principal que ficou notório na pesquisa é a quebra de um paradigma ao dizer que o objetivo da 

utilização das TICs é tornar a aula mais atrativa e permitir uma interação maior entre mestre e aprendiz como é 

possível identificar no estudo de Carolina Gonçalves (2012, p. 62): “ferramentas tecnológicas é uma abordagem 

de projeto de aprendizagem, os alunos são mais propensos a permanecer engajados na tarefa, reduzindo problemas 

0 50 100 150 200 250 300 350

 Recursos utilizados para a
aprendizagem

Índice dos recursos mais utilizados por 
estudantes

Áudios Fotos/Vídeos Linguagem Escrita
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de comportamento na sala de aula”. Com os dados da pesquisa é visível que o principal objetivo das TICs é 

maximizar o tempo de estudo, podendo ser percebido quando o aluno fotografa o quadro durante a aula seu objetivo 

é diminuir o tempo de gravar aquela informação utilizando o tempo restante para manter a atenção no professor 

durante aula. 

 Quando o aluno utiliza de smartphone e celulares para entrar em contato com colegas ou até mesmo o 

professor faz com que menos tempo da aula seja utilizado com dúvidas de aulas anteriores. Quando alunos se 

comunicam entre si para esclarecimento de ideias, links, documentos, e-books, está sendo proporcionado um 

nivelamento intelectual mais uniforme, posteriormente isso irá auxiliar o trabalho do mestre. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Dado o exposto pode-se concluir que o objetivo foi atingido identificando que o celular e as novas tecnologias 

estão inseridos de modo significativo no âmbito acadêmico da comunidade da UFERSA – Campus Mossoró. Após 

a análise das perspectivas contrárias e favoráveis a implementação das diversas tecnologias foi possível identificar 

que é imprescindível o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação sejam encorajadas, sendo esse o 

melhor caminho para o crescimento da educação. 

As tecnologias de informação e comunicação estão provocando profundas mudanças em todas as dimensões 

de nossa vida. Elas veem colaborando, sem dúvida, para modificar o mundo. Analisando os dados do questionário 

compreende-se que os discentes da UFERSA utilizam de forma intensa os recursos disponíveis para potencializar 

seus estudos incorporando diversos valores através de debates contínuos com seus colegas. 

A Educação observa os desenvolvimentos das TICs com certa desconfiança pela potencialização busca por 

conhecimento se tornou acessível, mais veloz, e a busca por orientar o melhor uso desses recursos é constante de 

modo que a figura do professo dentro da sala de aula sofre alterações consideráveis. O espaço temporal e espacial 

não é mais limitado pelas dimensões das salas de aula ou das bibliotecas com seus devidos tempos de duração, por 

conseguinte implica-se em uma disponibilidade maior por parte do educador que possui a tarefa de alta relevância 

de orientar, filtrar e instigar a abundância de informações de seus educandos. 

Apostar no uso de ferramentas tecnológicas no ensino já é requisito para o meio acadêmico para aqueles que 

desejam se destacar pela inovação e atualização com as mais modernas tendências pedagógicas. Tornando-se  

necessário estudar as melhores formas de empregar a inovação à fim de trazer benefícios para professores e alunos 

para que a tecnologia não torne um fim em si mesma, em outras palavras, o cuidado para que o uso dessas 

inovações permaneçam agregando valores deve agir como um motivador para continuar surgindo novos 

aplicativos, novos meios de se compartilhar materiais. 
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