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Resumo 
 

A evolução tecnológica e o crescimento da internet nos últimos anos, assim 

como seus derivados, redes sociais e aplicativos, tem alterado o comportamento 

social em geral. Com a popularização dos dispositivos móveis (celulares, 
smartphones e tablets) as pessoas deixaram de estar on-line em momentos 
específicos para conectadas full-time. Nesse contexto, o presente estudo pretende 

avaliar a influência da tecnologia, com enfoque nas redes sociais e aplicativos, e 

suas implicações no desempenho dos discentes em sala de aula. 

 
Introdução 
 

As novas tecnologias e as redes sociais é uma realidade cada vez mais 

presente nas interações humanas e sua utilização cada vez mais comum nas 
práticas cotidianas (trabalho, lazer, educação). Com a popularização de dispositivos 

móveis e a facilidade de acesso a internet, os domínios das instituições de ensino e 

suas salas de aula não estão isentas a essa nova tendência.  

Diante de incontáveis aplicações que a internet tende a oferecer, sua 

constante utilização, nesse caso no ambiente de sala de aula, pode se tornar um 

fator de distração, podendo acarretar em prejuízos no desempenho dos estudantes. 
Por outro lado, pretende-se abordar também os fatores positivos que a utilização 

desses dispositivos pode gerar, diante da adoção de novas metodologias de ensino 

por parte dos professores. 

 
Objetivo 

 

O estudo tem por objetivo avaliar as decorrências do uso de redes sociais e 

aplicativos em sala de aula, verificando se estes são fatores que predispõem a 

distração para os alunos e quais os impactos no desempenho acadêmico. A 

pergunta de pesquisa é “O uso de celular durante a aula é um fator que causa uma 

nota menor para o aluno”. 

 
Metodologia 
 

O estudo será constituído por meio de pesquisa descritiva, com análise de 

dados quantitativos e qualitativos. Apoiado por pesquisas bibliográficas, com a 



finalidade de apreender o uso de novas tecnologias e redes sociais e as influências 

causadas nos ambiente acadêmico.  

Pretende-se fazer uso de questionário online (google forms) e aplicar para 
alunos do primeiro e último ano do curso de administração da Faculdade Alfa. As 

perguntas visam identificar se o aluno já foi reprovado em alguma disciplina, qual a 

sua média e se faz uso ou não do celular em sala de aula, bem como quais 

aplicativos utiliza: Whatsapp, Facebook, Pokemon Go, Instagram, dentre outros. 

Serão realizadas também perguntas que busquem identificar o grau de motivação 

em relação às atividades acadêmicas e convivência familiar. 

 
Desenvolvimento 
 

Um dos principais indicadores da aprendizagem acadêmica são os resultados 

obtidos em avaliações periódicas realizadas nas instituições de educação. Partindo 

dessa premissa faz se necessário avaliar quais são os fatores que influenciam esse 

desempenho acadêmico. Sendo a educação um processo é fundamental o 

conhecimento dessas variáveis objetivando tornar mais eficiente as estratégias 
utilizadas pelos docentes e instituições. A literatura científica apresenta pesquisas 

com diversas variáveis que afetam o desempenho acadêmico (Nogueira, 2012). Este 

presente estudo busca complementar, estudando como o uso de aplicativos e redes 

sociais em sala de aula afetam esse resultado acadêmico. Com a facilidade de 

acesso a aparelhos conectados a internet e em paralelo às redes sociais e os 

aplicativos disponíveis conjectura-se que sua utilização no ambiente de sala de aula 
pode causar distrações e impactar negativamente no desempenho acadêmico. 

Segundo pesquisa realizada pelo site Alexa, o facebook atingiu a 3º colocação de 

sites mais acessados no Brasil. Segundo Prado (2012, apud RANGEL; MIRANDA, 

2015) acessar redes sociais como o Facebook durante as atividades escolares pode 

atrapalhar o processo cognitivo e impedir um aprendizado mais profundo. 

 
Resultados Preliminares 
 

Os resultados esperados após análises das variáveis quantitativa e qualitativa 

são no intuito de identificar se o acesso as redes sociais e aplicativos impactam 

negativamente no processo de aprendizado. A validação dessa conjectura pode 



embasar estratégias por parte do corpo docente no sentido de reflexão quantos aos 

métodos de ensino aplicados.  
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