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    APRESENTAÇÃO 

                       Prezado (a) leitor (a),  

 Diante do intenso avanço tecnológico e crescente utilização de mídias digitais, 

principalmente, o uso do smartphone, passamos a ficar conectados e acessíveis 24 

horas por dia, realizando cada vez mais tarefas simultâneas.  Embora o uso de mídias 

eletrônicas como ferramentas de aprendizagem tenha proporcionado benefícios para 

crianças e adolescentes, seu uso por longas horas tem gerado preocupação. Isso 

porque, pesquisas como a realizada pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação CETIC.br, tem evidenciado aumento 

no uso e consumo de notícias online por crianças e adolescentes. Este aumento na 

utilização de dispositivos eletrônicos, emerge o interesse em compreender quais 

impactos a utilização de mídias eletrônicas acarreta na atenção concentrada dos 

jovens estudantes, e se há como consequência comprometimento no processo de 

aprendizagem.  

Compreende-se a atenção como uma das principais aliadas na percepção do 

que nos rodeia, na compreensão do aqui e agora e na aquisição da aprendizagem. 

Ela nos permite realizar diversas ações no nosso dia a dia. No processo de 

aprendizagem, não é diferente, pois a atenção é imprescindível para a aquisição do 

conhecimento, principalmente para a compreensão e execução de algo mais 

complexo, sendo base para que outras funções psicológicas ocorram.  

Diante disso, o processo metodológico aqui descrito é parte da dissertação de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT) realizada através do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Sertão Pernambucano Campus Salgueiro. A proposta metodológica utilizada 

objetivou realizar análise exploratória da atenção concentrada, uso de dispositivos 

eletrônicos e desempenho acadêmico dos estudantes, com foco na identificação das 

barreiras que interferem a atenção dos estudantes. Entende-se que é singular 

identificar, nos dias atuais, se o uso demasiado de mídias eletrônicas vem impedindo 

a consolidação da aprendizagem, pois a partir de tais constatações poder-se-á, 

inclusive, intervir nesse aspecto propondo ações oportunas.    
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        Para tanto, esta cartilha poderá ser utilizada por professores que tenham 

interesse em compreender um pouco mais sobre o processo cognitivo atencional e 

por pesquisadores interessados na reprodutibilidade da metodologia utilizada. 
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1 POR QUE É IMPORTANTE COMPREENDER O FUNCIONAMENTO 

ATENCIONAL DOS ESTUDANTES NA ERA DA INFORMAÇÃO? 

         A atenção é compreendida como uma condição para a aprendizagem, podendo 

ser vista como uma das principais portas de entrada para que a aprendizagem ocorra 

de maneira satisfatória. Define-se comumente como “o meio pelo qual processamos 

uma determinada quantidade limitada de informações a partir de uma enorme 

quantidade disponível através dos nossos sentidos (...)” (STERNBERG, 2008, p. 71). 

Na realização de qualquer tarefa precisamos ter o foco atencional direcionado às 

ações a serem realizadas, no processo de aprendizagem não é diferente, pois a 

atenção é imprescindível para a aquisição do conhecimento, principalmente para a 

compreensão e execução de algo mais complexo.  

Alguns autores evidenciam a existência de uma relação direta entre o uso 

demasiado de dispositivos eletrônico e baixo rendimento acadêmico. Papalia e 

Feldman (2013, p. 414), mencionam que “(...) estudantes que utilizam a internet 

durante a aula não processaram tão bem o que foi apresentado e tiveram um 

desempenho mais insatisfatório do que os 

estudantes sem acesso à internet”. Capovilla e 

Dias (2008) alertam que alterações no 

funcionamento atencional podem ocasionar baixo 

rendimento acadêmico. Young e Abreu (2019) 

acrescentam que o uso demasiado de dispositivos  

eletrônicos pode causar uma série de efeitos negativos, como falta de êxito na escola 

o que inclui: rendimento baixo, dificuldades nas habilidades de leitura e escrita, 

dificuldade atencional, dentre outros. 

         Conforme Boruchovitch (2010), estudantes que tem dificuldade em manter o 

foco atencional ficam impedidos de consolidar o conhecimento ou mais propensos a 

ter o conhecimento comprometido. Uma pesquisa realizada pela Universidade de 

Chicago constatou que a simples presença do smartphone, mesmo desligado, gera 

impacto na cognição, sento tal impacto comparável à privação do sono (WARD et al., 

2017). Bortolazzo (2006) chama a atenção para o “comportamento multitarefa” dos 

jovens nos dias atuais, que vem gerando alterações no funcionamento cognitivo. 
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Sobre a importância da atenção para a aprendizagem, Benczik, Leal e Cardoso 

(2016) dissertam sobre a necessidade de certo nível de atenção, vigilância e 

organização das informações para que a aprendizagem ocorra de forma significativa.  

É importante salientar que a realização de atividades em um estado de intensa 

concentração, livre de distrações, poderá levar o indivíduo ao estado de limite de suas 

capacidades cognitivas, assim como poderá proporcionar um melhor desempenho 

dessas habilidades cognitivas na realização de tarefas (NEWPORT, 2018). Desse 

modo, é indiscutível a importância da atenção para a aquisição da aprendizagem. 

Acrescenta-se que são inúmeros os benefícios da atenção, a qual serve para 

ajudar no monitoramento de nossas interações no meio que nos rodeia, sendo que, 

através dela conseguimos identificar o quão estamos ou não adaptados a um dado 

ambiente; relacionar passado e presente para que assim possamos dar um sentido 

de continuidade a nossas ações, bem como planejar ações futuras (STERNBERG, 

2008).  

 

                         2 O QUE É ATENÇÃO? 

Não existe consenso na literatura quanto a uma única definição sobre atenção. 

Definições atuais sobre atenção a colocam como capacidade de focar estímulos 

relevantes e ignorar estímulos irrelevantes (LIMA; TRAVAINI; CIASCA, 2009). Matlin 

(2004, p. 35) define a atenção como “um tipo de concentração em uma tarefa mental 

no qual selecionamos certos tipos de estímulos perceptivos para processamento 

posterior, enquanto tentamos excluir outros estímulos interferentes”.  

Para Brandão (1995), a atenção é percebida como a capacidade de o indivíduo 

focalizar os estímulos relevantes. Assim, o sistema nervoso é capaz de captar 

algumas informações que chegam através dos órgãos do sentido, dirigindo nosso foco 

atencional para os que lhe são mais importantes. De acordo com Lima (2005), a 

atenção é uma função cognitiva importante para a interação do indivíduo com o meio, 

tendo como função basilar subsidiar a organização dos demais processos mentais. 
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                        2.1 Quais os tipos de atenção? 

A atenção também é classificada em diferentes tipos: atenção sustentada, ou 

vigilância, alternada, seletiva e dividida (FONSECA et al., 2015). A atenção 

sustentada, ou vigilância, alude à capacidade de o indivíduo manter o foco em um 

dado estímulo por um longo período de tempo (CAPOVILLA; DIAS, 2008). 

 A atenção alternada é descrita como a capacidade de o indivíduo 

mudar/alternar o foco entre diferentes estímulos (FONSECA et al., 2015); a atenção 

seletiva é definida como a capacidade de focar a percepção em um estímulo, em 

detrimento de outros que somos capazes de identificar (MYERS, 1999). Quanto a 

atenção dividida, Stieler (2012, p. 4) a define: “como a capacidade que temos de 

concentração em mais de um foco ao mesmo tempo, a partir de uma ação, um 

estímulo que julgamos importante”. 

2.2 A atenção também se diferencia quanto a sua natureza, direção e amplitude? 

            Quanto à natureza, a atenção é dividida em dois tipos básicos: voluntária, 

compreendida pela capacidade de concentração consciência em um estímulo, e 

espontânea, referente a um tipo de atenção surgida mediante o interesse 

momentâneo, que um estímulo poderá ou não despertar. Esse segundo tipo de 

atenção é menos controlável pelo sujeito (DELGALARRONDO, 2008). A atenção 

também recebe distinta definição quanto a sua direção, podendo ser externa, quando 

o foco é o mundo externo (ambiente), e a interna, cujo foco é direcionado aos aspectos 

subjetivos do sujeito (DELGALARRONDO, 2008). 

           Em relação à amplitude, a atenção pode ser focal, em que se mantém o foco 

atencional sobre um campo determinado e definido, e dispersa, em que não há um 

foco atencional determinado (DELGALARONDO, 2008). Acrescenta-se que a 

tenacidade é a capacidade de o indivíduo fixar o foco atencional sobre uma 

determinada área ou objeto, enquanto a vigilância é definida como a qualidade da 

atenção, pois possibilita ao indivíduo mudar seu foco atencional rapidamente de um 

estímulo para outro (DELGALARRONDO, 2008). 

         2.3 Por que a atenção é uma função cognitiva importante? 

A atenção é uma condição necessária para qualquer ação que realizamos no 

nosso dia a dia. Precisamos de atenção para realizar desde tarefas simples a  



                                                                                                                                                                                            9 
 

 

 

atividades complexas, como: levantar-se, tomar banho, sair de casa, aprender o 

conteúdo que o professor expõe durante a aula ou realizar um cálculo.  Percebe-se 

que a atenção está presente em toda ação humana, seja ela qual for e por mais 

simples que seja.  

Quando focamos nossa atenção em algo que estamos executando, sem se 

deixar dispersar pelos estímulos distratores, maiores serão as possibilidades de 

acerto.  No nosso dia a dia utilizamos todos os tipos de atenção, algumas mais que 

outras. Porém, nenhuma menos importante! 

3. PROCESSO METODOLOGICO DA PESQUISA  

 

3.1 Aspectos Éticos da Pesquisa  

Pesquisas com seres humanos necessitam ser submetidas a apreciação de um 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) conforme as resoluções: Resolução nº 466/12 e 

Resolução 510/16. Após aprovação, dá-se início a coleta de dados, etapa essa na 

qual os participantes deverão ser informados e convidados a participar da pesquisa, 

e em caso de anuência, os maiores de 18 anos assinam o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE). Quando a pesquisa envolve a participação de menores de 

18 anos é necessária a autorização do responsável legal.  

3.2 Etapas da Pesquisa e Instrumentos Utilizados 

 1ª Etapa : Aplicação do Teste de Atenção Concentrada AC15. 

Como passo inicial na coleta de dados, orienta-se a aplicação do teste de 

atenção concentrada AC15. Este instrumento permite verificar a capacidade de 

atenção concentrada relacionada a números e palavras. O AC15 é um teste 

psicológico que tem como objetivo verificar a capacidade de atenção dos indivíduos 

ao longo de uma tarefa. É um teste cuja aplicação pode ser realizada de maneira 

individual ou coletiva, com limite de tempo. Esse instrumento destina-se a 

adolescentes e adultos, com escolaridade a partir do ensino fundamental 

(BOCCALANDRO, 2018).    

 

ATENÇÃO: A utilização de testes psicológicos no Brasil, constitui função exclusiva 

do Psicólogo, segundo dispõe o Art. 13 da Lei 4.119/62 (BRASIL, 1962). Esse 

instrumento só pode ser utilizado por profissionais habilitados.  
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2ª Etapa: Aplicação do Questionário.  

Após a testagem psicológica realizada por profissional habilitado (Psicólogo), 

orienta-se a aplicação do questionário, que tem como objetivo identificar o 

comportamento dos jovens quanto ao uso de mídias eletrônicas no dia a dia. O 

questionário utilizado na pesquisa foi confeccionado com base em outros 

questionários existentes. Abaixo é possível visualizar algumas das questões inseridas.  

USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS  

1.  Marque com um (X) abaixo as tecnologias digitais que você utiliza no seu 

dia a dia (é permitido marcar mais de uma tecnologia).  

 SIM NÃO 

Computador de mesa   

Notebook   

Tablet   

Celular/Smatphone   

Videogame   

TV   

Outras mídias eletrônicas 

Cite-as:_____________ 

  

 

2. Quantas horas por dia você passa utilizando o(s) aparelho(s) eletrônico (s) 

que você citou anteriormente?  

a) De 10 a 30 minutos. 

b) De 40 minutos a 1 hora. 

c) De 2 a 3 horas. 

d) De 4 a 6 horas. 

e) De 7 a 10 horas. 

f) De 10 a 12 horas. 

g) Mais de 12 horas por dia. 

h) Não utilizo diariamente.  

3. Com que finalidade você utiliza as tecnologias digitais? 

a) Acesso à internet. 
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b) Acesso a aplicativos. 

c) Estabelecer contato com amigos, familiares e colegas. 

        

 A integra do questionário pode ser acessado através do link: < 

https://drive.google.com/file/d/1QPe5HdmEfz28FtF7L-

2YKKAhYh8UuBiY/view?usp=sharing> . 

3ª Etapa: Coeficiente de Rendimento Escolar do Alunos (CRE).  

O Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) é calculado a partir das notas de 

todas as disciplinas cursadas, e em seguida dividindo o somatório do resultado. A 

utilização do Coeficiente de Rendimento Escolar é de suma importância, sendo o meio 

pelo qual é possível verificar o rendimento escolar dos alunos e realizar o cruzamento 

dos dados. O acesso ao CRE é obtido através da instituição de ensino onde os jovens 

estudam.  

 

3.3 Procedimento de Análise de Dados  

Após a aplicação do teste psicológico AC15 e do questionário, realiza-se a 

análise exploratória dos dados. Orienta-se a realização de cruzamento de dados: 

resultado do teste psicológico, informações do questionário e o CRE dos alunos.  

O cruzamento de dados resulta em três análises possíveis: 1- análise 

exploratória do nível de atenção concentrada e horas diárias de uso de TDIC; 2- 

análise exploratória do nível de atenção concentrada e do Coeficiente de Rendimento 

Escolar (CRE) e; 3- análise exploratória do Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) 

e as horas de utilização diária de TDIC. Através dessas três análises é possível 

verificar três hipóteses: Hipótese 1- A utilização de dispositivos eletrônicos por longas 

horas durante o dia gera diminuição da atenção concentrada. Hipótese 2- Estudantes 

com atenção concentrada abaixo da média (inferior e médio inferior) podem ter 

rendimento acadêmico baixo. Hipótese 3 - A utilização de dispositivos eletrônicos por 

longas horas gera queda no rendimento escolar dos estudantes. 

 

                     

 

 

                    

https://drive.google.com/file/d/1QPe5HdmEfz28FtF7L-2YKKAhYh8UuBiY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QPe5HdmEfz28FtF7L-2YKKAhYh8UuBiY/view?usp=sharing
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                    4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não é novidade que o uso de mídias digitais tem se tornado cada vez mais 

frequente no cotidiano de milhares de jovens no mundo inteiro.  Por compreender que 

a juventude atual cresce e se desenvolve em uma cultura midiática com acesso a 

diferentes tecnologias digitais, investigar quais os reais impactos do uso destas 

tecnologias na atenção concentrada dos jovens estudantes, torna-se algo importante. 

Isso porque, a atenção é uma função psicológica necessária diante de qualquer ação 

que realizamos no nosso dia a dia. Precisamos de atenção para executar desde ações 

simples a complexas. Tal compreensão nos permite visualizá-la como uma função 

psicológica necessária de ser mensurada e melhor compreendida, principalmente nos 

dias atuais onde se existem tantos distratores.  

As etapas do processo metodológico utilizados na pesquisa objetivou realizar 

análise exploratória do impacto do uso de TDIC na atenção dos estudantes e o 

rendimento escolar. O processo metodológico aqui descrito poderá orientar 

pesquisadores e interessados em compreender se o uso de TIDC gera impactos no 

funcionamento atencional e no rendimento escolar dos alunos.  Pesquisas no Brasil 

sobre esse tema são escassos e há muito que ser investigado, pois o cenário da era 

digital é extenso e envolve muitas possibilidades investigativas.  
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