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RESUMO 

O objetivo da pesquisa visa identificar as possíveis interferências do uso dos 

smartphones no processo de aprendizagem de alunos universitários, investigando 

se os alunos de anos iniciais sofrem maior influência em comparação aos de anos 

finais. O instrumento utilizado será a versão brasileira do TDI, Internet Addiction 

Test – IAT (Conti, 2012), que visa rastrear a dependência de internet. Além disso, 

será utilizado um questionário de identificação da percepção dos universitários 

sobre o uso de smartphones e sua aprendizagem Participarão da presente pesquisa 

100 indivíduos de ambos os sexos, idade mínima de 18 anos, devidamente 

matriculados no curso de Psicologia e cursando entre o primeiro e último ano. O 

projeto está em andamento, na fase de coleta de dados. 

INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o pressuposto básico da perspectiva sociocultural de 

Vygotsky, o indivíduo constitui-se perante a sua relação com o meio social; relação 

a qual é mediada pelos sistemas simbólicos que funcionam como elementos 

intermediários entre o sujeito e o mundo (BOCK et al,2008). Desta forma, é seguro 

dizer que ao mesmo tempo em que a cultura do meio torna-se parte do indivíduo ao 

longo do seu desenvolvimento pelo processo de internalização, este mesmo 

ambiente é igualmente transformado (NEVES & DAMIANI,2006). 

 Para Vygotsty, o aprendizado está intrinsecamente ligado ao indivíduo desde 

sua infância, sendo que este só é capaz de despertar seus processos internos por 

intermédio da interação social. O processo de aprendizagem seria, então, dividido 

em três zonas: real, potencial e proximal. A zona real refere-se às tarefas que ele 

consegue realizar independentemente; a potencial aborda as tarefas que os 

indivíduos conseguem realizar por meio de auxílio de mediadores; e a zona proximal 

remete à diferença entre o que o indivíduo consegue fazer por si só do que ele 

ainda precisa de ajuda para realizar (VYGOTSTY,1996). 

           O cenário tecnológico tem proporcionado grandes avanços na 

comunicação que, com a facilidade de portabilidade e convergência das tecnologias 

em um único aparelho, resultam em uma mudança significativa na sociedade, na 

comunicação, nas relações, na rapidez de informações, entre outras.(FERREIRA & 

OLIVEIRA JUNIOR, 2012). 
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Além de funcionarem como facilitadores do aprendizado, as tecnologias no 

contexto educacional permitem que o ensino do professor, por sua vez, possa as 

utilizar como recurso em sala de aula, quebrando barreiras de distâncias e também 

usando-as como meio de motivação para os alunos. Em contrapartida, o uso das 

tecnologias em sala de aula, possibilita chances de dispersão devido aos muitos 

estímulos presentes, de modo que prender a atenção do aluno no conteúdo da aula 

seja um dos grandes desafios do professor que adequa os meios tecnológicos como 

metodologia de ensino.  

A partir das premissas levantadas evidenciam a importância de maiores 

investigações frente a interferência ocasionada na aprendizagem quanto ao uso de 

aparelhos celulares em contexto educacional, podendo esta ser positiva ou negativa 

considerando a forma que o aparelho é utilizado e incorporado neste ambiente. Ao 

considerar que o contexto social foi/é modificado com a inserção das tecnologias 

alterando assim o modo de comunicação, relação e aprendizagem tendo em vista 

que tais relações ficaram mais rápidas, é seguro afirmar que essas modificações 

trazem impactos aos indivíduos, assim sendo necessário uma análise quanto tais 

interferências (FERREIRA & FERREIRA,2012). 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo da pesquisa visa identificar as possíveis interferências do uso dos 

smartphones no processo de aprendizagem de alunos universitários, investigando 

se os estudantes de anos iniciais sofrem maior influência em comparação aos de 

anos finais. 

DESENVOLVIMENTO 
 

Na presente pesquisa a amostra será de 100 indivíduos de ambos os sexos, 

idade mínima de 18 anos, devidamente matriculados no curso de Psicologia e esteja 

entre  o primeiro e último ano.  O instrumento a ser aplicado é a versão traduzida de 

Conti (2012) do Teste de Dependência de Internet (TDI) (Internet Addiction Test - 

IAT) desenvolvido pela pesquisadora Young-1998, o mesmo tem por objetivo a 

análise da dependência de internet. O teste dispõe de 20 itens, com respostas em 

escala Likert, alternando-se entre 1 á 5, aumentando o grau de intensidade. A 

relação escore-dependência é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior 
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escore alcançado pelo indivíduo maior seu grau de dependência, estes níveis 

variam entre leve, moderada e severa. A posteriori será aplicado questionário de 

percepção do uso da internet pelos estudantes, desenvolvido por Dourado (2015) e 

adaptado pelas autoras para a presente pesquisa. Será utilizado questionário 

sociodemográfico a fim de traçar o perfil dos participantes, analisando idades, sexo 

e demais informações pertinentes, este estruturado com perguntas fechadas e 

objetivas. 

O procedimento a ser elaborado irá basear-se em um requerimento de 

permissão da Instituição participante da pesquisa - Instituição Privado do interior de 

São Paulo, tendo em vista a submissão do projeto ao Comitê de Ética.Após coleta 

os dados serão posteriormente tabulados no programa estatístico SPSS. A fim de 

atender aos objetivos propostos, serão realizadas estatísticas descritivas e 

inferenciais. Os participantes serão comparados quanto ao sexo, idade e anos do 

curso, por meio do teste t de Student e da ANOVA. 
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