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“A certa altura de uma pesquisa, quase entre parênteses e como que por 

desatenção, sem que o bom abade se desse conta do alcance do que dizia, se 

deparou com uma alusão à teoria do juízo em conexão com a de beleza! “Eureca!”, 

disse ele. Encontrara a solução! “E quem dera fora o pobre Abade Vallet, morto 

havia cem anos, ignorado de todos, mas que, ainda assim, tinha algo a ensinar a 

quem se dispusesse a ouvi-lo” (Umberto Eco). 



Resumo 

 

O cenário que abriga a educação e a relação ensino-aprendizagem nesta 

segunda década do século XXI revela avanços tecnológicos velozes e difíceis de 

serem acompanhados, além de uma evolução no conceito de conexão que permite 

mudanças ainda maiores no campo da mobilidade, facilitadas pela popularização 

dos dispositivos que temos à palma das nossas mãos, como os celulares e os 

tablets. O presente trabalho buscou contribuir ao encontrar pistas a indicar que 

dispositivos tecnológicos as escolas estão levando para as salas de aula e se estas 

instituições estão pensando pedagogicamente as atividades dos alunos que se 

utilizam destes aparelhos. O estudo múltiplo de casos em escolas de São Paulo 

permitiu perceber que métodos são adotados pelas instituições na formação dos 

seus professores (quando há) e nas experiências com os alunos. Concluiu-se, entre 

outras coisas, que a educação pode ser vista atualmente como sócio-conectiva com 

origem no construtivismo, há não há larga formação aos docentes nem muitos 

exemplos de atividades pedagogicamente pensadas, além de diferentes maneiras 

de utilização dos dispositivos, de acordo com a faixa etária e a disciplina. O estudo 

reforça a necessidade de se haver uma continuidade na pesquisa e outros trabalhos 

nesta área. 
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Abstract 

 

The backdrop that houses the education and the teaching-learning relationship 

in this second decade of this century reveals fast technological advances and difficult 

to be tracked, and an evolution in the connection concept that allows even greater 

changes in the field of mobility, facilitated by the popularity of mobile devices such as 

cell phones and tablets. This study aimed to find clues to indicate that technological 

devices are leading to the classrooms and these institutions are pedagogically 

thinking student activities that use these devices. The multiple case study in schools 

in São Paulo allowed to realize what methods are adopted by institutions in training 

their teachers and the experiences with the students. It was concluded that education 

can currently be seen as social-connectivity, originating from constructivism, there is 

not wide training for teachers neither many examples of pedagogically designed 

activities, and different ways of using the devices, according with age and discipline. 

The study show the need to have continuity in the research and other work in this 

area. 

. 

Keywords: Education; ICTs; mobile devices; teaching-learning 
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INTRODUÇÃO 

 

Para um jornalista no pleno exercício da profissão, embora também professor 

universitário, há pelo menos quatro anos, desenvolver uma tese doutoral em 

educação é um grande desafio, não somente pelo prazeroso ofício de contato e 

aprofundamento com os autores que dão base a toda a estrutura de ensino que nos 

permite conquistar algum conhecimento, mas também pela inquietante, curiosa e 

desafiadora era tecnológica que nos envolve e nos leva a navegar por mares quase 

sempre desconhecidos. 

O jornalista, assim como o pesquisador, é um profissional vocacionado a lidar 

todo o tempo com a investigação, e esta característica pode ser considerada 

positiva. Por outro lado, peca, em parte, pelas técnicas de escrita que lhes são 

impingentes. Desde as primeiras aulas do curso de graduação, o jornalista aprende 

que, embora deva investigar a fundo e apurar, precisa contar a história ao seu leitor 

num espaço limitado de caracteres, num formato de texto estruturalmente 

determinado - a pirâmide invertida-, buscando ao máximo a objetividade, ao 

contrário do pesquisador que, embora também mantenha a perspectiva da 

investigação, deve esmiuçar o seu texto e detalhá-lo ao máximo para a melhor 

compreensão do leitor, que nem sempre é um especialista. O jornalista aprende que 

a fonte bem escolhida é o corpo e a alma do seu texto e para o cientista vale a 

mesma regra. Um é um apaixonado pelo desafio de conseguir uma boa história e 

pela descoberta do novo, o outro também. O jornalista traça metas, planos e 

métodos para conseguir uma resposta plausível àquilo que deseja descobrir e que 

lhe tira o sono por muitas noites, e o cientista também. 

São muitas semelhanças e algumas diferenças que fazem do profissional de 

mídia um eterno "aprendiz de pesquisador". A honestidade e o rigor na investigação 

são palavras que devem ad eternum fazer parte do vocabulário de ambos. Certa 

vez, escreveu o repórter Clóvis Rossi que a melhor preparação para a função 

jornalística seria, certamente, jogada ao lixo se não fosse acompanhada de rigorosa 

honestidade. E, segundo o mesmo autor, honestidade deve ser entendida no seu 

sentido mais amplo, com o leitor, com a pesquisa e com ele mesmo. Assim também 

é pesquisar. Assim também é fazer ciência. E era isso que um jornalista por 

formação e professor por paixão e vocação tinha em mente quando decidiu transitar 

no encantador universo da educação do século XXI, período ainda confuso e um 
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tanto obscuro em relação ao uso de tecnologias digitais móveis que surgem e se 

renovam a todo instante e à conexão quase total entre as pessoas e os dispositivos. 

O potencial de conexão no país, por exemplo, só é bloqueado – ainda - por 

fatores sociais e econômicos, afirma Sérgio Amadeu Silveira (2009, p.38). Neste 

terreno suscetível a novas criações proliferaram-se as redes sociais, surgiram 

diferentes níveis de interatividade e experiências cognitivas, como os cenários 

virtuais, tridimensionalismos, realidade aumentada e jogos digitais, além de 

softwares avançados para computadores e aplicativos para celulares, programados 

para diferentes sistemas operacionais que se reinventam num piscar de olhos.  

O progresso acelerado da tecnologia culminou no surgimento das tecnologias 

digitais da informação associado à internet, e o que temos hoje é um universo 

ilimitado e abundante de informações e o saber apresentado como móvel e veloz por 

efeito da informação tecnologicamente acelerada e um verticalismo hierárquico que 

dá lugar a redes horizontais que transgridem as tradicionais fronteiras gerenciais 

(SODRÉ, 2012, p.194). 

Ao mesmo tempo em que a sociedade atribuiu às escolas a função de 

sedimentar às novas gerações conhecimentos acumulados pela humanidade, ela (a 

escola) deve preparar o indivíduo para uma sociedade em permanente estado de 

mutação, onde o tempo e o espaço adquirem nova dimensão (PEÑA & 

ALLEGRETTI, 2007), e a sociedade decorrente não se transforma por escolha 

política, mas por impacto tecnológico (SODRÉ, 2012, p. 162). Sobre isso, analisando 

a cultura eletrônica a partir da segunda metade do século 20, conhecida como 

modernidade tardia ou pós-modernidade, Muniz Sodré afirma que: 

 

(...) advém agora o império dos processos de produção e eletrônica 
de informação e imagens, que incorpora todo o ethos pós-moderno 
de organização da vida social em termos de simultaneidade, 
instantaneidade, globalidade e criação de um ‘real’ próprio, de 
natureza tecnocientífica. (...) Ao incorporar todas as técnicas de 
reprodução imagística desenvolvidas na modernidade, as tecnologias 
eletrônicas da informação e da comunicação invadem o campo 
existencial do sujeito com projetos de absorção, oferecendo-lhe um 
espaço-tempo simulado (...) É desta natureza física o espaço que se 
expande com o progresso acelerado da tecnologia eletrônica 
(SODRÉ, 2012, p.162). 

 

Fato é que ensinar e aprender na era digital está se tornando um constante 

desafio para todos aqueles que lidam com a educação, tamanhas e tão distintas as 
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transformações que passamos a vivenciar a partir da metade do século XX. A 

relação interdisciplinar que sempre existiu entre educação, comunicação e 

tecnologia, em diferentes níveis de intensidade e de acordo com a época e a cultura, 

cada vez mais se estreita em virtude do surgimento destes novos dispositivos, num 

processo de convergência acelerado e, como o próprio termo convergência pode ser 

traduzido, de única direção. Nesse sentido, as diferentes formas de comunicação, 

sempre consideradas pela educação aspectos importantes, mas de segunda 

grandeza (PEÑA & ALLEGRETTI, 2007), demandam agora maior atenção e não 

cabe mais situá-las em segundo plano. 

Desde que a infotecnologia possibilitou um sistema de comunicação jamais 

previsto e seu impacto na sociedade se tornou superior ao causado pelo de 

Gutenberg, no século XV (PEÑA, 2010, p.37), a evolução das tecnologias alterou os 

sistemas de comunicação, abriu espaço para a expansão e potencialização das 

relações sociais, alterou a noção de tempo e espaço e vem transformando 

significativamente o sistema educacional. 

Impossível pensar, nesta altura, em modelos nos quais a mobilidade didática 

seja voltada apenas para as concepções de ensino, organização do trabalho 

docente, metodologias e técnicas de ensino, relegando a comunicação na educação 

ao segundo plano, à exposição oral alternada com recursos didáticos, como 

retroprojetor, mapas e cartazes, com a única finalidade de dinamizar a exposição 

oral (PEÑA & ALLEGRETTI, 2007, p. 3). No entanto, todas as escolas visitadas 

apresentaram exatamente um modelo como este, com metodologias que não 

aproveitam em grande parte as potencialidades oferecidas. No fundo, o que se 

percebeu, foi o uso dos dispositivos digitais móveis apenas para que se produzam 

ações e dinâmicas de aula como as de antigamente, “com a única finalidade de 

dinamizar a exposição oral”, exatamente como Peña & Alegretti chamavam a 

atenção em tecnologias anteriores. 

Historicamente, em educação, por muito tempo, não se valorizou 

adequadamente o uso de tecnologia, visando a tornar o processo de ensino-

aprendizagem mais eficiente e mais eficaz (MASETTO, 2000, p. 133). Para Masetto, 

filósofo e doutor em educação, um dos principais motivos é a convicção de que o 

papel da escola em todos os níveis é o de “educar” seus alunos, entendendo por 

educação transmitir um conjunto organizado e sistematizado de conhecimentos de 

diversas áreas, desde a alfabetização, passando pela matemática, língua 
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portuguesa, história, física, geografia, biologia até aqueles conhecimentos próprios 

de uma formação profissional nos cursos de graduação de uma faculdade, sem 

valorizar como poderia a tecnologia. 

Nos próprios cursos de formação de professores (licenciatura e pedagogia), 

percebe-se por parte dos alunos – muitos deles futuros professores - a valorização 

do domínio de conteúdo nas áreas específicas em detrimento das disciplinas 

pedagógicas. Alunos e professores afirmam, sem constrangimento, que o importante 

para se formar um professor é o domínio dos conteúdos dos respectivos cursos. 

(MASETTO, 2000, p. 134). 

Com esse pensamento, o resultado obtido ao longo dos anos foi o uso pouco 

aproveitável de tecnologia adequada para motivar o estudante ao processo de 

aprendizagem em cada época. Professores copiam o comportamento de seus ex-

professores, que muitas vezes não se preocupavam com o bom uso dos 

dispositivos, e aplicam trabalhos em grupo sem orientação, e excesso de aulas 

expositivas - desmotivando o aluno (MASETTO, 2000, p. 134). 

Os anos se passaram e, no início deste século, Moran (2000) já entendia ser 

fundamental a integração de tecnologias, metodologias e atividades ao texto escrito, 

comunicação oral, escrita, hipertextual, multimídiática e maior aproximação das 

mídias e das práticas, possibilitando a fácil transição de um meio a outro, de um 

formato para outro, experimentando as mesmas atividades em diversas mídias – 

uma espécie de experiências crossmidiáticas - trazendo o universo audiovisual para 

dentro da escola, variando a forma de dar aula, as técnicas usadas nas salas e fora 

delas, os exercícios solicitados, as dinâmicas propostas e o processo de avaliação, 

pois a “previsibilidade do que o docente vai fazer pode tornar-se um obstáculo 

intransponível, a repetição pode tornar-se insuportável, a não ser que a qualidade do 

professor compense o esquema padronizado de ensinar” (MORAN, 2000, p.31).  

Para Moran, é fundamental planejar e improvisar, prever e ajustar-se às 

circunstâncias e ao novo, diversificar, mudar e adaptar-se continuamente a cada 

grupo, a cada aluno, quando necessário devem ser palavras de ordem. Valorizar a 

presença no que ela tem de melhor e a comunicação virtual no que ela nos favorece. 

Equilibrar a presença e a distância, a comunicação “olho no olho” e a telemática. 

Todos esses fatores, segundo Moran, são importantes e não podem ser ignorados.  

O equilíbrio proposto por Moran? O extremismo defendido pelos mais 

tecnicistas? Emergencial, neste momento, é lançar alguma luz sobre a relação de 
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uma nova geração de alunos do século XXI, conectados e ubíquos. É preciso pensar 

pedagogicamente a aplicação destes dispositivos, e, consequentemente, observar a 

relação que se estabelece entre as instituições de ensino e os alunos da geração Y, 

nativos digitais ou, simplesmente, alunos imersivos.  

Mas é preciso também, antes de tudo, refletir sobre as questões relacionadas à 

eficácia e eficiência da tecnologia aplicada ao processo de aprendizagem, como a 

busca pelos melhores recursos para que a instrução realmente aconteça, e o 

acompanhamento contínuo do aprendiz, motivando-o em direção aos objetivos 

educacionais, pois “a desvalorização da tecnologia, bem como desses outros 

aspectos, trouxe, muitas vezes, para o campo da educação, certo descompromisso 

com o processo de aprendizagem, seus resultados e suas consequências na 

formação do homem e do cidadão” (MASETTO, 2000, p. 136), em outras palavras, a 

utilização dos dispositivos digitais móveis pelas escolas. 

Levando-se em consideração o cenário apresentado, o título desta tese “O uso 

limitado de dispositivos móveis em sala de aula por uma geração sem limites” pode 

ser explicado por apresentar, nas entrelinhas, uma contradição relacionada a uma 

geração que utiliza de maneira quase que natural seus dispositivos móveis, por isso 

de forma ilimitada ou “sem limites”, mas ao mesmo tempo é barrada por legislações 

que impredem ou não preveem o uso dos mesmos dispositivos em sala ou por 

professores que preferem impedir o uso de tais aparelhos como recursos 

pedagógicos. 
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OBJETIVOS DA PESQUISA E PROBLEMÁTICA 

 

A grande questão, cuja característica transversal nos possibilita trabalhar, de 

maneira cruzada, diversas outras correlacionadas, é: neste período de tantas 

transformações tecnológicas, de que maneira as escolas estão se utilizando das 

tecnologias digitais em sala de aula? 

 O objetivo geral deste trabalho é, portanto, estudar e encontrar pistas que nos 

indiquem que tipo de tecnologia digital as escolas estão levando para as suas salas 

de aula, e como as escolas, independentemente de serem privadas ou públicas, 

estão administrando o uso destas tecnologias e gerenciando recursos e 

infraestrutura para tais usos.  

O trabalho pretende contribuir ao passar ainda pelas inquietações de como as 

escolas e os professores estão se apropriando das tecnologias; quais alunos, 

incentivados por seus docentes, estariam oficialmente usando os dispositivos 

presencialmente em sala; a que circunstâncias (periodicidade, espaço físico, 

disciplinas); quem financia estes aparelhos (empresas, ONGs parceiras, a própria 

escola); a formação dos formadores e se são capacitados pela instituição para a 

interação com os dispositivos; a estrutura de acesso à internet que o colégio pode 

oferecer, caso os aparelhos façam uso dela. 

Por último, este estudo se justifica ainda porque o cenário que abriga a 

educação nesta segunda década do século XXI revela avanços tecnológicos velozes 

e difíceis de serem acompanhados, além de uma evolução conceitual da web 2.0 

para a web 3.0, que permite mudanças ainda maiores na comunicação, e da forte 

cultura da mobilidade e busca pela equidade, facilitada pela popularização dos 

dispositivos móveis, como celulares e tablets – somente no Brasil, país líder na 

América Latina neste setor, ao lado do  mais de um terço da população já possui um 

aparelho móvel ativo com acesso à internet. 

A descoberta científica é, sem dúvida, provocada pela tensão gerada por um 

problema (SEVERINO, 1941, p. 148), e a ele devemos nos ater. Daí a necessidade 

de vivenciar uma situação de problematização como esta mencionada 

anteriormente. 

Não se trata, segundo Severino, de apenas aprender, de apropriar-se da 

ciência acumulada, mas de colaborar no seu desenvolvimento, de fazer avançar 

este conhecimento, aplicando-se o instrumental desta ciência aos objetos e 
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situações, buscando-se seu desvendamento e sua explicação. “É preciso uma 

prática e uma vivência que façam convergir estes dois vetores [técnicas e métodos], 

de modo que os resultados possam ser portadores de descobertas e de 

enriquecimento. Aqui, consequência fecunda da correlação entre razão e paixão, 

parafraseando Rousseau”. (SEVERINO, 1941, p. 148).  

O estudo e a aprendizagem, em qualquer área do conhecimento, são 

plenamente eficazes somente quando criam condições para uma contínua e 

progressiva assimilação pessoal dos conteúdos estudados, segundo Severino (IBID. 

35). A assimilação, por sua vez, de acordo com o mesmo autor, precisa ser 

qualitativa e inteligentemente seletiva, dada a complexidade e a enorme diversidade 

das várias áreas do saber atual. 

Partindo-se do pressuposto oferecido por Antônio Severino (1941, p.150), de 

que a tese doutoral é considerada o tipo mais representativo do trabalho científico 

monográfico, cuja pesquisa pode ser teórica, de campo, documental, experimental, 

histórica ou filosófica, desde que verse sobre um tema único, específico, delimitado 

e restrito, este trabalho tem uma última missão: uma contribuição suficientemente 

original, que, minimamente, represente algum progresso para a área científica. O 

desafio, aqui, desde já estipulado, é pelo crescimento da ciência, apresentando e, na 

medida do possível, solucionando problemas. 

Cabe ressaltar o desenvolvimento de um trabalho de reflexão e pesquisa, com 

certa dose de sensibilidade, em consonância com o momento histórico vivido pela 

sociedade. Todos nós, educadores do início do século XXI, devemos entender o 

cenário, avaliar as possibilidades e desenvolver projetos que possam aliar recursos 

disponíveis à população, e que fazem parte do cotidiano da educação. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Como metodologia, optamos por desenvolver o trabalho sob a ótica e o 

caminho da pesquisa qualitativa. A metodologia qualitativa foi definida por permitir 

que se trabalhe em um ambiente natural, como fonte direta para a coleta de dados. 

Segundo Bogdan & Biklen (1994, p.45), a presença do estudioso in loco no ambiente 

da pesquisa é fundamental na medida em que o fenômeno estudado só pode ser 

compreendido de maneira abrangente, quando analisado neste ambiente onde 

ocorre e com as características impingentes, visto que sofre ação direta do mesmo 

ambiente.  

Taylor & Bogdan (1987, p. 20), em Metodos Cualitativos de Investigación, 

afirmam que, na metodologia qualitativa, a investigação produz importantes dados 

descritivos, como as próprias palavras das pessoas, ditas ou escritas, e a conduta e 

o comportamento observáveis. Os autores colocam que, nesta metodologia, 

diferentemente da pesquisa quantitativa, a intenção é mais que um conjunto de 

técnicas para levantar dados, é um modo de encarar o universo empírico.  

Pesquisadores qualitativos, para os autores, são indutivos, pois desenvolvem 

conceitos e compreensões partindo de dados, e não recolhendo dados para avaliar 

modelos, hipóteses ou teorias pré-concebidas; veem o cenário e as pessoas em 

uma perspectiva holística, estudam-nas no contexto de seu passado e das situações 

nas quais se encontram; são sensíveis aos efeitos que eles mesmos causam sobre 

elas, que são objetos do seu estudo e são naturalistas, ou seja, interatuam com os 

informantes de um modo natural e não intrusivo. Embora os investigadores 

qualitativos não possam eliminar os efeitos sobre as pessoas estudadas, tentam 

considerá-los [os efeitos] quando interpretam os dados; tratam de compreendê-las a 

partir delas mesmas. Para a perspectiva fenomenológica e, portanto, para a 

investigação qualitativa, é essencial experimentar a realidade tal como outros a 

experimentam. Os investigadores desta metodologia se identificam com as pessoas 

que estudam para poder compreender como veem as coisas; suspendem ou 

separam suas próprias crenças, perspectivas ou pré-disposições – o estudioso 

qualitativo vê as coisas como se elas estivessem acontecendo pela primeira vez, 

nada deve ser previamente entendido, tudo é motivo para se investigar; devem ter 

todas as perspectivas como valiosas – este pesquisador não deve buscar a verdade 

ou a normalidade, mas sim uma compreensão detalhada da visão de outras 
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pessoas. Assim, a perspectiva de um delinquente juvenil é tão importante como a do 

juiz, a do paranoico é tanto como a do psiquiatra; dão ênfase à validez em sua 

investigação – os métodos qualitativos nos permitem permanecer próximos ao 

mundo empírico. Estão destinados a assegurar um estreito ajuste entre os dados e o 

que as pessoas realmente dizem ou fazem. Observando-as em sua vida cotidiana, 

escutando-as falar sobre o que têm em mente, e vendo documentos que produzem, 

o investigador qualitativo obtém um conhecimento direto da vida social, não filtrado 

por conceitos, definições operacionais e escalas classificatórias. Enquanto os estes 

pesquisadores ressaltam a validade, os quantitativos confiam na reprodutibilidade da 

investigação. Isso não significa dizer que os pesquisadores qualitativos não se 

preocupam com a precisão dos dados, mas que um estudo com estas 

características não é uma análise impressionista, informal, baseada em uma olhada 

superficial para um cenário ou pessoas. É uma peça de investigação sistemática 

conduzida por procedimentos rigorosos; e, por último, adotam todos os cenários 

como dignos de estudos – nenhum aspecto da vida social é demasiado trivial para 

ser estudado. Todos os cenários e pessoas são similares e únicos. Similares no 

sentido de que, em qualquer cenário, ou entre qualquer grupo de pessoas é possível 

encontrar alguns progressos sociais de tipo geral. São únicos porque em cada 

cenário ou através de cada informante se pode estudar de melhor modo algum 

aspecto da vida social, porque ali é onde aparece mais iluminado. 

Como o nosso campo de investigação mostrou-se amplo, organizamos a 

pesquisa em duas fases. A primeira trata de uma pesquisa qualitativa de cunho 

exploratório. Esta pesquisa contou com o estudo em quatro escolas de São Paulo, 

consideradas referência em experiências com tecnologias digitais utilizadas junto 

aos alunos durante as aulas. Três delas são de ensino privado, em bairros centrais 

da cidade, e uma de administração pública municipal, um CEU (Centro Educacional 

Unificado), no Capão Redondo, zona sul da capital. 

A escolha das instituições privadas deu-se, principalmente, por estarem 

classificadas entre as 50 melhores escolas particulares do País, segundo o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), por dois anos consecutivos, 2010 e 2011. O 

CEU, embora não tenha conquistado destaque nas avaliações do ENEM, foi 

apresentado em 2013 pela imprensa generalista que cobre educação como modelo 

de aplicação metodológica de tecnologia em sala de aula e gerenciamento de 

recursos para estes fins, por meio de parcerias de âmbito internacional. 
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Ressaltando a originalidade do trabalho e a emergência em multiplicar as 

discussões sobre a questão, profissionais educadores responsáveis pelo 

departamento de tecnologia das escolas mencionadas foram solícitos em abrir os 

portões das instituições e revelarem informações valiosas para a continuidade da 

pesquisa, fundamentais também para a melhor definição do projeto. 

A opção feita pela cidade de São Paulo é pela importância de se estudar 

educação na maior cidade da América do Sul, que já se torna, por si só, uma 

responsabilidade muito grande, pois os olhares se voltam para tudo o que acontece 

na cidade, e muitas das pesquisas desenvolvidas tornam-se referência internacional. 

Para a coleta de dados da primeira fase utilizamos a técnica da entrevista, 

porque, segundo Silvio Luiz de Oliveira (2000, p.134), esta técnica é capaz de 

enfatizar a descoberta de práticas ou diretrizes que precisam modificar-se na 

elaboração de alternativas que possam ser substituídas. Nesta fase, foram 

entrevistadas a coordenadora do Departamento de Tecnologia Educacional do 

Colégio A; a coordenadora do Departamento de Tecnologia Educacional e 

professora de matemática do Colégio B; a diretora do Departamento de Tecnologia 

Educacional do Colégio C; e a diretora da escola e professora de educação infantil e 

ensino fundamental do CEU, que chamaremos de Colégio D.  

O bom entrevistador, segundo Oliveira (2000, p. 161) deve ser imparcial, ter 

boa cultura sobre o assunto abordado, ser preciso no trabalho, ser capaz de inspirar 

confiança nos entrevistados, ter um profundo espírito de observação – de tal 

maneira que tire proveito máximo de coisas que possa perceber durante a 

entrevista, deve ter facilidade de comunicação e adaptação – de modo a interagir 

com as pessoas dos mais diferentes níveis; e ter total honestidade no cumprimento 

do trabalho. 

Para a segunda fase da pesquisa, frequentamos as salas de aula das escolas, 

cujos professores, de alguma maneira, se utilizavam das TICs no ensino 

fundamental ou médio. Investigamos através de pesquisa qualitativa do tipo estudo 

de caso. Como o trabalho foi realizado em mais de uma sala de aula e escola, pode-

se configurar como estudo de casos múltiplos.  

O método foi o mais indicado para a continuidade da pesquisa por reunir o 

maior número de informações detalhadas, com o objetivo de reter a totalidade de 

uma situação e descrever a complexidade de um caso concreto, segundo Silvio Luiz 

de Oliveira (2000). Para o autor - e a definição de Oliveira justifica em plenitude a 
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escolha do método para esta pesquisa -, através de um mergulho profundo e 

exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração na 

realidade social não conseguida pela pesquisa quantitativa ou análise estatística. 

Este método pode ainda ser adotado quando se deseja analisar situações 

concretas, nas suas particularidades. Seu uso deve estar direcionado tanto para 

investigar a vida de uma pessoa como a existência de uma instituição ou entidade 

de ação coletiva, nos seus aspectos sociais e culturais. No estudo de casos 

múltiplos mantivemos a técnica de entrevistas, e acrescentaremos outras duas: 

registro de dados (agenda de bordo) e observação. 

O registro de dados exigiu um fôlego esperado, pois se trata de uma tarefa 

cansativa que ocupa, quase sempre, mais tempo do que se espera. Exige do 

pesquisador paciência, perseverança e esforço pessoal, além do cuidadoso registro 

dos dados e de um bom preparo anterior (OLIVEIRA, 2000, p.182). 

Por último, afora às tradicionais metodologias de pesquisa, o estudo buscou 

inspiração e também se apoiou no conceito de humildade científica, de Umberto 

Eco. Ouvir a quem tem o que falar. Observar tudo que se é possível observar. Todos 

podem ensinar-nos alguma coisa. Eco conta que, “a certa altura de uma pesquisa, 

quase entre parênteses e como que por desatenção, sem que o bom abade se 

desse conta do alcance do que dizia, se deparou com uma alusão à teoria do juízo 

em conexão com a de beleza! “Eureca!”, disse ele. Encontrara a solução! “E quem 

dera fora o pobre Abade Vallet, morto havia cem anos, ignorado de todos, mas que, 

ainda assim, tinha algo a ensinar a quem se dispusesse a ouvi-lo”. (ECO, 2010, p. 

113). 
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1. A SOCIEDADE EM TEMPOS DE CIBERCULTURA 

 

O caminho mais adequado para um pesquisador talvez não seja estigmatizar 

um período, seja ele um ano, uma década ou um século. Há riscos iminentes e 

constantes de o estudioso se esgotar na superficialização de um assunto ao buscar, 

para determinado período, qualquer referencial mal definido em termos não 

devidamente observados. No entanto, com a intenção de situar o leitor num 

referencial temporal, muitas vezes caracterizar uma era é necessário. Por isso, é 

proposital a opção de chamar este capítulo, que pretende mostrar características da 

sociedade e período atuais, como A sociedade em tempos de cibercultura. 

Cibercultura, para Derrick de Kerckhove (2009, p.154), é o resultado da 

multiplicação da massa pela velocidade, com as tecnologias do vídeo intensificadas 

pelas tecnologias informáticas. Segundo o autor canadense, enquanto a televisão e 

o rádio nos trazem notícias e informação em massa de todo o mundo, as tecnologias 

sondadoras, como o telefone ou as redes de computadores, permitem-nos ir 

instantaneamente a qualquer ponto e interagir com esse ponto. “Esta é a qualidade 

da ‘profundidade’, a possibilidade de ‘tocar’ aquele ponto, a ter um efeito 

demonstrável sobre ele através das nossas extensões eletrônicas” (KERCKHOVE 

2009, p.155). 

Outra expressão da profundidade da cibercultura é a penetração. A cibercultura 

implica “ver através”. 

 

Vemos através da matéria, do espaço e do tempo com as nossas 
técnicas de captura de informação. Quando uma tecnologia nos dá 
acesso físico ou mental a um lugar na Terra ou espaço profundo, 
para além de qualquer limite anterior, as nossas mentes vão atrás. 
(...) A informação que aplicamos a esta estrutura interior é parte de 
um pensamento global e de uma atividade global. Como forma de 
expressão da mente e quadro de referência, a globalização é uma 
das condições psicológicas da cibercultura. (KERCKHOVE 2009, 
p.155). 

 

É importante que se compreenda o desenvolvimento dos computadores, ou 

das tecnologias da informática, portanto, não em oposição às tecnologias do vídeo, 

mas na sua continuidade. 

 

Não tão evidente é o apelo psicológico ligado a cada uma das 
tecnologias: enquanto a televisão sempre foi percebida como um 
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meio de grande difusão, para grandes públicos, os computadores 
eram meios personalizados, solitários e privados. Enquanto a TV 
fornecia uma espécie de espírito coletivo para toda a gente, mas sem 
qualquer contribuição individual, os computadores eram espíritos 
privados sem contribuições coletivas. A convergência de ambos 
oferece uma possibilidade nova sem precedentes: a de ligar 
indivíduos com as suas necessidades pessoais a mentes coletivas. 
(KERCKHOVE, 2009, p.154). 

 

Segundo o pesquisador canadense, a nova situação é profundamente criadora 

de novos poderes e tem repercussões políticas, sociais e econômicas. Moisés 

Martins (2007) afirma que o pensamento sociológico no mundo atual é pautado pelo 

mercado e pelas tecnologias (informáticas), cria condições competitivas e alça o ser 

humano a um mundo envolvido pela coletividade, tomado pela web 2.0, onde é 

possível desenvolver ações globalmente, mas com reduzidas capacidades do 

homem de articular-se como cidadão. 

A nova situação, para Kerckhove, irá também acelerar as mudanças e 

adaptações na cena geopolítica, assim como na sensibilidade privada de todos; trará 

novas formas de consciência e exercerá pressões sobre os sistemas educacionais 

para que estes aprendam a lidar com as mudanças. Quatro anos depois, vemos que 

as previsões do autor estão se concretizando. 

O mundo digital da sociedade em rede, segundo Dan Schiller (2002), foi 

iniciado com o fim da Segunda Guerra, estimulado pela necessidade norte-

americana de expandir suas fronteiras em termos comerciais e as operações online 

já se faziam necessárias. Além disso, havia um contexto de Guerra Fria, e era 

preciso desenvolver ferramentas que garantissem a segurança das informações. 

Numa breve e despretensiosa linha do tempo, afirmamos que o computador foi 

idealizado e utilizado como instrumento de defesa e estratégia na Segunda Guerra 

Mundial, depois usado nos anos 50 para desenvolver um sistema que constituiria um 

modelo para todas as transações comerciais e, no final dos anos 70, tornou-se um 

instrumento de trabalho e de lazer - por exemplo, devido aos jogos de computador - 

para as massas (BASÍLIO, 2006, ONLINE). 

A grande difusão da internet foi possível graças ao surgimento da world wide 

web, em 1989, que permitiu, por meio de softwares conhecidos como navegadores, 

o acesso à rede, cuja interligação entre os mais diversos sites seria feita por meio de 

hiperlinks. A unificação de uma linguagem que permitiu aos computadores a plena 

comunicação concretizou a ideia de ciberespaço em escala global. E, desde o seu 
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surgimento, a web vem a evoluir e a transformar constantemente os modos de 

pensar e agir de todos aqueles que lidam diretamente com a hipermídia. 

Em cerca de duas décadas de existência, a Web mudou bastante, ganhou 

dimensões conectivas por meio de softwares sociais, que originaram os podcasts, 

videocasts, wikis e blogs - por meio de serviços de partilha multimídia, como 

YouTube, FlickR, BitTorrent e seus sucessores - e também a partir de serviços de 

redes sociais, como Orkut, Hi5, Facebook, MySpace, Twitter. Tudo isso transformou 

a Web em uma plataforma interativa, através de serviços de uso simples, ao 

contrário do que ocorria em seus primórdios, quando era necessário entender de 

linguagem html para interagir com o mundo virtual. 

Ao se configurar como ferramenta principal da extensão neurológica do homem 

(MCLUHAN, 2005), o computador fecha um ciclo onde o ser humano se projeta em 

inúmeras dimensões, expandindo o seu corpo, configurando a exploração dos 

sentidos por meio da experiência mediada pela máquina, e criando, portanto, a 

cultura do sensacional (GABLER, 1999), a cultura telemática, da “ligação dos media 

em rede” (MIRANDA, 2008, p.87) ou a cultura da convergência (JENKINS, 2009). 

Hoje, assistimos a uma integração tecnológica em três níveis (KERCKHOVE, 

2009, p. 57): Interior – hiperconcentração e aceleração do poder computacional; 

Exterior – padronização das redes de telecomunicações internacionais; e Interativa – 

interatividade biológica homem/máquina na realidade virtual. Sobre a integração 

interativa, cabe relacionar o tecnofetichismo desenvolvido, ou a vontade imensa de 

que nossas máquinas tenham uma relação direta conosco (tato) e sejam dotadas de 

poderes muito superiores ao uso que delas podemos fazer. 

Num artigo que se propõe a discutir as novas funções do corpo (na era da 

mobilidade) no ciberespaço, Lúcia Santaella (2009, p. 123) afirma que um conceito 

rico – e exportável para situações distintas do setting analítico – é o conceito de 

après-coup, isto é, de ressignificação. O que se quer dizer aqui é que os fatos 

vividos só significam depois que algo (um evento, um ato, uma fala, uma repetição, 

uma falha) os traz de volta à memória de modo enigmático.  

 

Foi justamente esse conceito de ressignificação que me veio à 
cabeça diante da necessidade que ora se faz presente de rever e 
reconsiderar muitas das lamentações sobre perdas das coordenadas 
físicas, das escalas de espaço e tempo, propriocepção que surgiram 
e ainda surgem nas discussões e debates sobre o estatuto do corpo 
humano, quando imerge nos espaços informacionais das redes, nas 
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experiências da telepresença (...) e da realidade virtual, ou seja, 
quando imerge nos ambientes do ciberespaço. (SANTAELLA, 2009, 
p. 123). 

 

Mas não somente o desenvolvimento das tecnologias de comunicação 

interferem diretamente nas questões sensoriais, de tempo e espaço, abalando a 

antiga estrutura de distância e proximidade, mas também as políticas de 

globalização afetam as mesmas questões ao incidir sobre as culturas. Renato Ortiz 

(2000, p.59) reforça-nos que os conceitos de local, global e regional também se 

alteram. No mesmo sentido, Martín-Barbero afirma que as culturas estão sendo 

transformadas pela revitalização das identidades e também pela revolução das 

tecnicidades.  

 

O que a revolução tecnológica introduz em nossas sociedades não é 
tanto uma quantidade inusitada de novas máquinas, mas, sim, um 
novo modo de relação entre processos simbólicos – que constituem 
o cultural – e as formas de produção e distribuição dos bens e 
serviços: um novo modo de produzir, confusamente associado a um 
novo modo de comunicar, transforma o conhecimento numa força 
produtiva direta. (BARBERO, 2006, p. 54 apud ORTIZ, 2000, p. 59). 

 

Para um dos principais autores portugueses na área da cibercultura, Bragança 

de Miranda, se anteriormente a distinção entre distribuição e produção, entre 

emissão e recepção eram essenciais, tudo se passa agora como se fossem 

reversíveis, como se cada uma fosse o momento da outra. “Tendo a modernidade 

procurado abolir a distância física, está agora a abalar a antiquíssima estrutura de 

distância e proximidade (...)” (MIRANDA, 2008, p.119).  

Não estamos vivendo uma simples e mera revolução tecnológica, mas sim uma 

grande transformação protagonizada pelas pessoas que fazem uso das tecnologias. 

Tão grande, e na mesma medida tão incontrolável. E é isso que o pesquisador 

canadense, Pierre Lèvy, quer dizer ao afirmar que estamos em meio a uma grande 

transformação cultural e social a partir das inovações da tecnologia. Atualmente, 

segundo Lèvy, nós podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, o banco de 

dados da internet funciona como uma biblioteca única de todo o mundo, e nós 

podemos usar essas informações, que podem estar em outros idiomas, porque já há 
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ferramentas que traduzem tudo para nós. “Esses três processos eu chamo de 

ubiquidade, interconexão e manipulação automática de símbolos (...)”.1 

O brasileiro Alex Primo também realiza uma viagem pelo desenvolvimento das 

tecnologias e suas modificações. Vale-se de três grandes fases do desenvolvimento 

tecnológico: da indiferença (até a Idade Média); do conforto (modernidade) e da 

ubiquidade ou pós-modernidade. 

Na primeira fase, arte, religião e mito interligam-se; as forças do além são 

supremas, enquanto o olhar técnico é indiferente. O conhecimento é um dom 

concedido por Deus. A concepção de autoria decorre da visão do Deus criador (os 

textos do período raramente são assinados). 

A fase do conforto representa a dessacralização da natureza, o “boom” da 

racionalidade: ciência substitui religião. Indivíduo e razão são os gritos do 

Iluminismo, cuja abordagem do conhecimento parte da “dúvida eterna”, da pesquisa, 

do empirismo, do registro, da difusão (Enciclopedismo). Novas tecnologias e 

industrialização alteram a comunicação: as informações circulam mais com correios, 

telégrafos e telefonia. Porém, são os meios de comunicação de massa que 

democratizam o acesso à informação, ao mesmo tempo em que contribuem para a 

“alienação” dos receptores. O fluxo unidirecional – do emissor (detentor) para a 

massa – estabelece uma assimetria comunicativa. A popularização da internet a 

partir dos anos 1990, porém, permitiu ultrapassar barreiras geográficas e temporais. 

Vale ressaltar que, com a valorização do homem, as obras passaram a ser 

assinadas na modernidade. Os direitos autorais são uma espécie de estrutura 

necessária para o controle da autoria como uma propriedade. 

Por fim, na fase da ubiquidade – e aqui Alex Primo faz referência a Lèvy -, a 

comunicação se dá em toda parte. O sujeito pós-moderno dá muita importância ao 

coletivo, ao pertencimento a um grupo (contra o individualismo da modernidade). 

Assim, nada caracteriza melhor esta época do que as redes. Pessoas, espaços e 

tecnologias estão interconectados o tempo todo. O conhecimento pós-moderno é 

coletivo, compartilhado. O Creative Commons, por exemplo, visa potencializar as 

formas de publicação, compartilhamento e organização de informações e ampliar 

                                                           
1
 Entrevista concedida por Pierre Lèvy ao Blog do Centro Educacional Manuel Pereira, em 26 de 

agosto de 2013. Acesso na mesma data. http://alunocemp.com/2013/08/26/entrevista-com-pierre-
levy-internet-e-escola-de-maos-dadas/. 
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espaços de interação entre os participantes do processo (nova visão sobre a 

autoria).  

Para André Lemos e Pierre Lèvy, a cultura do ciberespaço não deve ser vista 

como um tipo de subcultura ou uma parte individual, particular, como uma cultura de 

tribos, participante de um contexto mais amplo, mas surge como a própria cultura, 

uma nova forma de cultura capaz de ressignificar as produções em todos os 

campos, inclusive do conhecimento. Tais transformações “passam como um 

devastador terremoto pelas diversas ciências, cuja história é marcada e 

impulsionada pelo conflito das teorias, atrás das quais se pode igualmente detectar 

conflitos de pontos de vista, de pressupostos filosóficos ou metafísicos” (PENA-

VEGA, ALMEIDA & PETRAGLIA, 2011, p.31). 

Assim como Lemos sugere, vamos situar o nascimento da cibercultura no 

surgimento da microinformática na metade dos anos 70 para deixar claro que não se 

trata de uma expressão relacionada puramente à cibernética, mas anterior a ela. 

“Mais do que uma questão tecnológica, o que vai marcar a cibercultura não é 

somente o potencial das novas tecnologias, mas uma atitude que, no meio dos anos 

70, influenciada pela contracultura americana, acena contra o poder tecnocrático 

com o lema ‘computadores para o povo’” (LEMOS, 2010, p.17). 

Nesse contexto, outro termo que, segundo Lemos, suscita confusão é 

ciberespaço, que aparece cotidianamente na imprensa e em discussões sobre 

tecnologias da informação como um conjunto de redes criadas a partir do processo 

digital de circulação das informações. Para o autor, se a definição dá uma ideia do 

que venha a ser o ciberespaço, ela (a definição) não ajuda a compreendê-lo em 

todas as suas facetas. A partir da leitura de William Gibson2, em 1984, Lemos afirma 

que “o ciberespaço é um espaço não físico ou territorial composto por um conjunto 

de redes de computadores através das quais todas as informações (sob as suas 

mais variadas formas) circulam” (LEMOS, 2010, p.17). 

Para ele, é possível reconhecer o ciberespaço sob duas perspectivas: como o 

lugar onde estamos quando entramos num ambiente de simulação (realidade 

virtual), e como o conjunto de redes de computadores, interligadas ou não, em todo 

o planeta, a internet. “Estamos caminhando para uma interligação total das duas 

concepções do ciberespaço, pois as redes vão se interligar entre si, e ao mesmo 

                                                           
2
 http://www.williamgibsonbooks.com/ 
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tempo permitir a interação por mundos virtuais em três dimensões” (LEMOS, 2010, 

p.128). 

A palavra virtual, do latim virtualis, representa força e potência. Segundo Lèvy 

(1996, p.15), o virtual tende a atualizar-se sem ter passado necessariamente à 

concretização efetiva. “A árvore está virtualmente presente na semente. Em termos 

rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual: virtualidade e 

atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes” (1996, p.15).  

Entre as experiências possíveis está a tentativa de convencimento ao usuário 

de que ele se encontra em outro universo, paralelo, tão real quanto o atual, 

misturando sensações a informações produzidas por computador, e a isto 

chamamos realidade virtual. 

McLuhan diz que, durante as idades mecânicas, o homem projetou suas 

extensões do corpo no espaço e, com as novas tecnologias digitais, essa projeção 

aboliu tempo e espaço e chegou à simulação tecnológica da consciência. Ele partiu 

do princípio de que a comunicação é a própria mensagem. Manuel Castells afirma 

que a realidade vivida sempre foi virtual, pois é inevitavelmente percebida por meio 

de símbolos.  

As duas noções de realidade podem ser entendidas e explicadas pela 

convivência homem e máquinas, cujas funções estendem as possibilidades físicas 

humanas. A vida no século XXI é guiada e facilitada pela tecnologia e esta provoca 

nos usuários a noção de imersão, ou seja, de que eles participam dos meios aos 

quais acessam. A imersão, para Janet Murray (2008) pode ser caracterizada como a 

capacidade de inserir alguém em um determinado ambiente ao qual esse alguém 

não pertence, ou não está acostumado. 

O público do ciberespaço busca integrar-se coletivamente a uma realidade de 

produção livre e colaborativa em rede, que aumenta as possibilidades e a liberdade 

para obter informações a partir das mais diversas fontes, dando ao cidadão a 

capacidade crítica de escolhas até então impossíveis com as tecnologias análogas 

ou as mídias de função massiva (LEMOS & LÈVY, 2010; TORRES, 2008), como a 

formação de redes e ambientes de compartilhamento de informação, além da 

necessidade de se ambientar numa segunda realidade ou vivenciar experiências 

virtuais, embora reais, em espaços de simulação, como num game, realidade 

aumentada ou infografia e outras maneiras de tridimensionalismos. 
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Lembrando Massimo Di Felice (2003, p.32), que estuda a sociedade no 

contexto digital, nossos corpos tornaram-se fluxos informacionais na cibercultura, 

disseminados e conectados em redes de redes, de forma poliforma, rizomática, 

quase infinita. Tudo isso leva o cidadão a querer participar e imergir. 

Percebemos nas escolas algumas tentativas de levar para a sala de aula 

softwares que estimulem no aluno o desenvolvimento e a participação em redes 

internas de relacionamento, como um grupo fechado de sala ou uma pequena 

comunidade, e o raciocínio associado à velocidade e à praticidade na resolução de 

problemas. 
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1.1 TECNOLOGIA DIGITAL, PARTICIPAÇÃO, IMERSÃO E CONTROLE 

 

A tecnologia digital ampliou as possibilidades de comunicação (blogs, redes de 

relacionamento) e vem atualizando a “mídia tradicional”. Entre as novas 

possibilidades, está o processo de convergência. 

O americano Henry Jenkins aponta a convergência como uma palavra que 

consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 

dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando. Fica por ele 

definido que vivemos a cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias 

se cruzam, mídia corporativa e mídia alternativa se chocam, e o poder do produtor 

de mídia e do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. 

Quase no mesmo sentido, Orozco (2006, p.84) afirma que todos os meios, 

tanto os velhos quanto os novos, coexistem, conformando ou não convergências em 

sentido estrito, porém constituindo ecossistemas comunicativos cada vez mais 

complexos. “A chegada de um novo meio ou tecnologia não supõe necessariamente, 

nem tampouco imediatamente, a suplantação do anterior” (OROZCO, 2006, p.84). 

De fato, em relação ao reflexo nas produções culturais, no início do século XX 

a emergente indústria do entretenimento conviveu em paz com as práticas 

tradicionais nos Estados Unidos, considerando a disponibilidade de cantores e 

músicos populares como um potencial acervo de talentos, incorporando as cantorias 

comunitárias na exibição de filmes e transmitindo concursos de talentos amadores 

pelo rádio e pela TV. A transformação maior começa a existir com o surgimento da 

participação dos fãs nas produções.  

 

As práticas da cultura tradicional foram empurradas para o 
underground – as pessoas ainda compunham e cantavam canções, 
escritores amadores ainda rascunhavam versos, pintores de final de 
semana ainda davam suas pinceladas, as pessoas ainda contavam 
histórias e algumas comunidades pequenas ainda promoviam bailes 
na praça. Ao mesmo tempo, comunidades alternativas de fãs 
surgiram como reação ao conteúdo dos meios de comunicação de 
massa (JENKINS, 2008, p.192). 

 

Chegamos ao final do século 20 e com ele o aproveitamento das novas 

tecnologias para a produção cultural, à medida que pessoas comuns deixaram de 

ser apenas fãs e se apropriaram de novos dispositivos tecnológicos que possibilitam 

o arquivamento, a criação e a recirculação de conteúdos de mídia. 



29 
 

Para Torres (2008, p.275), com a apropriação das novas tecnologias 

comunicativas pelos indivíduos e organizações populares, vemos surgir uma 

sociabilidade tecnológica capaz de se autorrepresentar e inaugurar novas formas de 

atuação.  

A necessidade de participação do ser humano nas mais diversas 

manifestações sociais (família, comunidade, trabalho, luta política, manifestações 

culturais e artísticas, comunicação social) é natural, e nesse contexto o surgimento 

das redes e da interligação entre elas foi fundamental. As pessoas participam, 

segundo Bordenave (2008, p.11), porque nenhum homem é uma ilha e desde as 

suas origens vive agrupado com seus iguais. Há duas bases, complementares entre 

si, possíveis de serem percebidas na participação: uma base afetiva (o prazer de 

participar) e uma instrumental (fazer coisas com os outros é mais eficaz e eficiente 

do que fazer sozinho). 

 

A participação é o caminho natural para o homem exprimir sua 
tendência inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e 
dominar a natureza e o mundo. Além disso, sua prática envolve a 
satisfação de outras necessidades não menos básicas, tais como a 
interação com os demais homens, a autoexpressão, o 
desenvolvimento do pensamento reflexivo, o prazer de criar e recriar 
coisas, e a valorização de mesmo pelos outros (BORDENAVE, 2008, 
p. 16). 

 

Bordenave ressalta o prazer do ser humano de criar e recriar coisas, e ainda 

vai além, quando ressalta a necessidade de termos uma sociedade plenamente 

participativa: “Tudo indica que o homem desenvolverá seu potencial pleno numa 

sociedade que permita e facilite a participação de todos. O futuro ideal do homem só 

se dará numa sociedade participativa” (BORDENAVE, 2008, p. 16). 

Há que se considerar, no entanto, que participação na internet remete a 

controle e poder. Na internet, assume-se como garantida a forma de participação 

dos usuários. Coisa bem diferente é a maior ou menor liberdade para participar e, 

por isso, o discurso da migração digital não pode ser dissociado do debate político 

sobre o acesso sociocultural (VILCHES, 2003, p. 223). 

Na obra Além das redes de Colaboração: internet, diversidade cultural e 

tecnologias do poder, Nelson De Luca Pretto e Sérgio Amadeu da Silveira 

organizam ensaios e depoimentos de diversos observadores do cenário tecnológico 

contemporâneo. No contexto da pós-modernidade, caracterizada pela retomada do 
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coletivismo e do compartilhamento, todas as pessoas estão envolvidas num 

processo de busca de informação e, concomitantemente, na produção de 

conhecimento. 

A digitalização e a consequente distribuição de conteúdo influenciam 

diretamente na esfera pública, por proporcionar maior participação e interação, 

aumentando a liberdade de criação, demonstrando o caráter democrático da 

internet. Em contrapartida, esse cenário incomoda os detentores de poder, que não 

se reinventam para acompanhar o movimento natural da sociedade, e veem seus 

lucros ameaçados por questões relacionadas à autoria e a propriedade privada, 

cada vez mais fluida. As editoras e as indústrias fonográfica e cinematográfica estão 

perdendo mercado, graças aos sites de downloads de músicas, filmes, livros, 

recursos educacionais e aparelhos que permitem a produção amadora, como 

câmeras digitais e celulares. 

 

Mesmo que o processo de convergência afete os mercados de mídia, 
vive-se um momento de coexistência e a mídia de massa ainda tem 
muita relevância nos aspectos culturais, econômicos e políticos da 
sociedade. Revistas e jornais enfrentam redução em suas tiragens e 
os cinemas se deparam com o esvaziamento das salas de exibição. 
Ainda assim, um meio de comunicação faz parte de um sistema 
maior de opções, pois a ele estão associadas práticas sociais 
específicas. Cada mídia tem seu próprio ambiente de interação e por 
isso, enquanto houver demanda e seus produtos fizerem sentido, o 
meio não morrerá. (SILVEIRA, 2010, p.35). 

 

As velhas tecnologias sofreram adaptações, e a tendência é que seus 

potenciais se concentrem cada vez mais num único (ou em poucos) dispositivo 

(convergência tecnológica). O barateamento do conteúdo e dos aparelhos permite, 

por outro lado, para além da inclusão digital, o acesso ao conhecimento que em 

outras épocas só seria possível após longas e exaustivas consultas a livros e 

enciclopédias, e a uns poucos indivíduos que tivessem oportunidade de pagar por 

tais materiais ou cursos. 

O público, que ganhou poder com as novas tecnologias, que está ocupando um 

espaço na intersecção entre os velhos e os novos meios de comunicação, está 

exigindo o direito de participar intimamente da cultura. Produtores que não 

conseguirem fazer as pazes com a nova cultura participativa enfrentarão uma 

clientela declinante e a diminuição dos lucros. As contendas e as conciliações 

resultantes irão redefinir a cultura pública do futuro. (JENKINS, 2009, p. 51). 
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O professor Sérgio Amadeu da Silveira também discute como o intensivo 

processo de digitalização vivido nos últimos anos interferiu na criação de uma 

cultura de convergência e suas implicações na esfera pública. Neste cenário, a 

arquitetura informacional deixa de ser unidirecional e se torna distribuída, 

multidirecional, interativa, interconectada. Os custos de comunicação são menores, 

a possibilidade de o indivíduo se tornar um ativo na esfera pública é maior. Logo, é 

maior o potencial democrático das redes do que o dos veículos de comunicação de 

massa. 

O poder econômico manifesta-se fortemente nas redes – “monopólio Google”, 

por exemplo –, mas não consegue impedir o surgimento de novos portais, soluções 

inovadoras, blogs etc., isto é, o capital não é um fator determinante de “dominação” 

e audiência como é na televisão brasileira. O capital controla a infraestrutura de 

conexão, mas não os fluxos de informação e a audiência. Como a internet cresceu 

longe de patenteamentos e apropriações privadas, ela é reconfigurável e inacabada. 

Não existe um órgão que decida o que pode ou não ser criado, o que aumenta a 

produção de soluções tecnológicas. 

Pincer & Ranieri (2011), no entanto, alertam para a importância de se discutir 

os dispositivos, responsáveis diretos pela manutenção da sociedade em rede, e que 

passam quase despercebidos pelas mesas de discussão e debates, como 

instrumentos de controle. A considerar-se que a tecnologia, bem como dispositivo, 

configura-se como um dos termos que definem o espírito de nosso tempo e a 

significar que sua dimensão e importância ultrapassam a mera instrumentalidade, 

pondo em causa a constituição e agenciamento do humano por si mesmo, os 

autores tomam como princípio e alerta a releitura que o filósofo italiano Giorgio 

Agamben faz do conceito foucaultiano de dispositivo, propondo-o como uma 

categoria fundamental para a compreensão dos mecanismos políticos, e, portanto, 

sociais que marcam a sociedade contemporânea. Assim, dispositivo, para o 

pensador italiano, vem a ser “qualquer coisa que tenha de algum modo a 

capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” 

(AGAMBEN, 2009, p. 40). 

Se os dispositivos concretos de comunicação (que são a mídia) dão forma à 

opinião pública, a emergência do ciberespaço implica uma mutação radical dessa 

mesma opinião pública, “ou melhor dizendo, da conversação coletiva pela qual se 
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criam e distribuem-se as opiniões” (LEMOS & LÈVY, 2010, p.69). As novas mídias 

interativas com funções pós-massivas, segundo os autores, são mais do que 

informativas, verdadeiras ferramentas de conversação. 

 

Ora, as funções pós-massivas que caracterizam de forma 
hegemônica o ciberespaço e vão se expandir no futuro por sua 
característica eminentemente conversacional (bidirecional, interativa 
e aberta, planetária), implicam debates e conversas ou não 
mediadas, ou mediadas pelos agentes da conversação e assim não 
são mais controladas por centros editores de informação (IBID., 
p.70). 

 

Podemos (e devemos) remeter ainda esta reflexão a Manuel Castells e ao seu 

conceito de mass self communication. Segundo o sociólogo espanhol, a base da 

comunicação da sociedade em rede é a web global de redes de comunicação 

horizontal, que incluem o intercâmbio multimodal de mensagens interativas de 

muitos para muitos, tanto sincrônicos (em tempo real) quanto assincrônicos (sem a 

ideia do tempo real). 

 

A difusão da internet, a comunicação móvel, os meios digitais e uma 
variedade de ferramentas de software social tem impulsionado o 
desenvolvimento de redes horizontais de comunicação interativa que 
conectam local e globalmente em um tempo determinado. O sistema 
de comunicação da sociedade industrial se centrava nos meios de 
comunicação de massa, caracterizados pela distribuição massiva de 
uma mensagem unidirecional de um para muitos. (CASTELLS, s/d, 
ONLINE).3 

 

Para Castells, há uma lógica dominante na rede e o poder já não se concentra 

mais somente nas instituições, como o Estado ou os governos, nas organizações, 

como as empresas privadas, ou em outros controladores nomeados por ele 

“simbólicos”, como os grandes grupos de mídia ou as igrejas. Agora, ele (o poder) 

“se difunde em redes globais de poder, informação, riqueza e imagens, que circulam 

e se transformam em um sistema de geometria variável e desmaterializada. Mas não 

desaparece. O poder segue regendo a sociedade” (CASTELLS, 1997, p. 397). 

                                                           
3
 Livre tradução do texto original do autor. La difusión de Internet, la comunicación móvil, los medios 

digitales y una variedad de herramientas de software social han impulsado el desarrollo de redes 
horizontales de comunicación interactiva que conectan local y globalmente en un tiempo determinado. 
El sistema de comunicación de la sociedad industrial se centraba en los medios de comunicación de 
masas, caracterizados por la distribución masiva de un mensaje unidireccional de uno a muchos. 
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A sociedade brasileira, moderna e tradicional, portanto, segundo Haussen 

(2010, p.190), é a que hoje se expande ainda mais pelas redes tecnológicas e novas 

sociabilidades, levando consigo as contradições e diferenças, e recebendo, em 

troca, contradições e diferenças de outras culturas. 
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1.2 AS TRANSFORMAÇÕES NA EDUCAÇÃO COM AS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO 

 

Além das transformações políticas e culturais, também a educação sofre um 

impacto. Quando ingressamos em um novo polo, segundo GALLO (2008, p.75), 

aquele marcado pelas tecnologias da mídia e da informática, novas perspectivas 

começam a se apresentar, e para pensar essa nova realidade, é necessária a 

introdução de outro paradigma de conhecimento, de uma nova imagem do 

pensamento, algo que nos permita pensar, além da fossilização imposta pelo 

paradigma arbóreo e pela consequente arborização de nosso pensamento. 

Gallo explica que, diferente da árvore, a imagem do rizoma – metáfora 

apresentada por Gilles Deleuze e Félix Guattari para se referir à multiplicidade – não 

se presta nem a uma hierarquização nem a ser tomada como paradigma, pois nunca 

um único rizoma e sim muitos rizomas, o que faz proliferar pensamentos. Um rizoma 

pode ser acessado de infinitos pontos, é heterogêneo, sempre apontado para novas 

e insuspeitas direções, quase desterritorializado. 

Gallo propõe um breve intercurso antes de se chegar ao rizoma e às suas 

implicações para a educação. 

 

Em seu afã de conhecer o mundo, o homem produz tecnologias de 
conhecimento, isto é, aparatos, mecanismos, que permitam que se 
examinem os aspectos da realidade que se deseje transformar em 
objeto de estudo. Sem tais tecnologias, não seria possível o 
conhecimento ou, pelo menos, seu desenvolvimento dar-se-ia de 
forma muito mais lenta. Tais tecnologias são produzidas 
historicamente, de acordo com as possibilidades e problemas de 
cada momento. Por outro lado, o uso de tais tecnologias influi sobre 
o saber que se produz, definindo-o num campo próprio a tal 
tecnologia, do qual nem sempre é possível escapar. (GALLO, 2008, 
p. 71). 

 

Valendo-nos das tecnologias da inteligência propostas por Lèvy4, é possível 

falar sobre a relação do saber com a tecnologia. Roger Chartier lembrava o salto do 

                                                           
4
 No livro As tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da informática (1993), Pierre 

Lèvy fala sobre os três grandes momentos da história do conhecimento humano marcados por suas 
tecnologias específicas: o polo da oralidade primária – característico do momento civilizatório em que 
a humanidade ainda não dominava as tecnologias da escrita e o conhecimento era transmitido por 
meio da palavra; polo da escrita – todo o impacto tecnológico gerado sobre o saber humano, que 
resultou na constituição da filosofia e das ciências; polo mediático-informático – no qual estamos 
vivendo desde a segunda metade do século XX e que nos permitiu vislumbrar - e ainda nos permite - 
assombrosas possibilidades para o conhecimento, dadas a variedade e a velocidade que possibilita. 
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texto impresso para o eletrônico, ao afirmar que, com o texto eletrônico, chegou ao 

alcance dos nossos olhos e das nossas mãos um sonho muito antigo da 

humanidade, que se poderia resumir em duas palavras: universalidade e 

interatividade (CHARTIER, 1988, p.133). Chartier se referia, neste instante, ao texto 

eletrônico como uma “cultura que será complementar ou concorrente à cultura 

impressa [e antes dela a manuscrita] por numerosos decênios” (CHARTIER, 1988, 

p.139).  

A cultura do texto eletrônico, para Chartier, é forçosamente um “mundo de 

telas”, computadores cujas formas “impõem limites que parecem distanciados dos 

hábitos mais íntimos, mais livres, da relação mantida com a cultura escrita”. No 

entanto, o autor faz uma importante observação em jeito de questionamento, 

demonstrando que a cultura da escrita e da leitura, a partir dos textos eletrônicos, 

poderiam vir a substituir a anterior cultura impressa a partir dos novos suportes [para 

uma determina época, sublinha-se]. 

 

Afirma-se frequentemente que não dá para imaginar muito bem como 
se pode ler na cama com um computador, como a leitura de certos 
textos que envolvem a afetividade do leitor pode ser possível através 
dessa mediação fria, mas sabemos o que virão a ser os suportes 
materiais da comunicação dos textos eletrônicos? (CHARTIER, 1988, 
p.142) 

 

Para Lèvy5, é muito difícil manter as antigas ferramentas de leitura e de escrita 

durante muito tempo. Então, daqui a alguns anos, - assim como previa Chartier em 

seu tempo - podemos nós prever que o material escolar de hoje será substituído 

pelo tablet, mas não o tablet de hoje, sim o tablet de amanhã, no qual nós teremos 

todos os manuais didáticos, e as ferramentas de escrita e de pesquisa. Ainda 

segundo o pesquisador canadense, trata-se de um tablet como ferramenta de 

trabalho, um tablet que permita fazer anotações nas margens de livros, coisas assim 

que ainda são um pouco difíceis hoje em dia. “Vai ser algo mais leve e, 

possivelmente, até custe mais barato. Agora, uma sala de aula é difícil imaginar. A 

gente nem sabe como vai ficar essa noção de sala de aula completamente, porque 

são questões muito complexas. Isso é um processo em curso”, ressalta Lèvy. 

                                                           
5
 Entrevista concedida por Pierre Lèvy ao Blog do Centro Educacional Manuel Pereira, em 26 de 

agosto de 2013. Acesso na mesma data. http://alunocemp.com/2013/08/26/entrevista-com-pierre-
levy-internet-e-escola-de-maos-dadas/. 
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Será que, no universo da cibercultura, “podemos prever o futuro da narrativa 

eletrônica mais facilmente do que os contemporâneos de Gutenberg poderiam 

imaginar Guerra e Paz, ou do que os caçadores de novidades parisienses de 1895 

poderiam imaginar Matar ou Morrer?”, questiona Janet Murray (2001, p.74). 

Partindo-se do princípio que comunicação, educação e tecnologia mantêm constante 

diálogo, não seria incorreto adaptarmos a questão: será que podemos imaginar ou 

até mesmo mensurar o futuro das experiências imersivas em ambientes virtuais de 

ensino e aprendizagem?  

Para Murray, mais de cem anos após o surgimento da câmera cinematográfica, 

já presenciamos há pelo menos duas décadas o aparecimento do computador 

moderno, capaz de conectar-se a uma internet global, de processar textos, imagens, 

sons e animações, e de controlar uma exibição tanto num laptop quanto numa tela 

de 30 metros, ou ainda, adaptando aos dias de hoje, a uma televisão digital 

interativa. 

Na obra Educar con Aulas Virtuales, Elena Barberá também fala sobre os 

recursos tecnológicos possíveis de serem aplicados em uma aula virtual. A autora 

espanhola apresenta um quadro no qual fala sobre os objetivos educacionais, em 

primeiro plano, depois a tecnologia mais adequada que pode ser selecionada em 

função destes objetivos e como terceira coluna da tabela alguns exemplos de 

recursos.  

Entre outros recursos está a “simulação”, definida por Barberá como “modelo 

de uma atividade ou fenômeno real baseados na combinação de diferentes 

tecnologias”, que deve ser utilizada objetivando a “tomada de decisões” (BARBERÁ, 

2004, p.71). A autora apresenta alguns jogos como exemplo: SimCity Classic para a 

exploração do planejamento urbano, Kangasaurus sobre a transmissão genética, e 

Interactive Anatomy para o ensino de procedimentos médicos sem a necessidade de 

pacientes. Segundo Barberá (BARBERÁ, 2004, p.71), embora os materiais 

multimídia possam ser utilizados, num primeiro momento, para processos de 

visualização, também se associam a compreensão e leitura ou ainda ao pensamento 

lógico, relacionando-se com outras tecnologias e gerando ambientes hipermidiáticos 

de aprendizagem imersivos com simulação. 

Lúcia Santaella (2004) aponta três perfis de leitores ao longo da história: o 

leitor contemplativo torna sua leitura um hábito individual, silencioso, e as ideias que 

extrai nem sempre são compartilhadas. Pode-se dizer que a leitura de contemplação 
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não abre espaço para que elaboremos uma resposta à narrativa; o leitor movente se 

encontra na transição entre a leitura contemplativa e a imersiva e, por esse motivo, 

tenta apreender o mundo e suas várias mídias de uma só vez. De certa forma, o 

jornal atende a este tipo de leitor, uma vez que explora variados temas em uma 

única publicação; e o leitor imersivo é um ágil decodificador de sinais, que se orienta 

muito bem no vasto ciberespaço, e, além disso, goza de certa liberdade para fazer 

suas escolhas, sem seguir a sequência do texto. 

Em relação ao sistema de compartilhamento e colaboração na educação, João 

Brant fala sobre o papel dos educadores no processo. A informação não somente 

precisa ser disponibilizada, como também é necessário que haja compreensão e 

decodificação, para que ela se torne mais clara e apreensível. O professor, além de 

suas funções tradicionais, pode assumir os papeis de intermediário e facilitador 

desta ponte entre o conteúdo e o receptor, que é o aluno. 

Nelson de Luca Pretto e Alessandra Assis (2008) afirmam que estamos 

constantemente ligados a um ambiente digital, mesmo que não diretamente, já que 

várias áreas e setores da sociedade dependem de tal mecanismo. 

Apesar de a cultura digital ser realidade em diversos pontos do planeta, ainda 

nos deparamos com dificuldades para ter acesso às redes. Nada adianta as diversas 

políticas públicas de inclusão digital, se quem está conectado é a população que 

está no topo da pirâmide social. Temos urgência para que a internet se torne 

realidade a toda população¸ mesmo que os detentores de tais redes estejam 

concentrados em pequenos conglomerados. O papel do internauta não é somente 

estar por dentro do que acontece em todo o mundo, é também produzir 

conhecimento, a fim de colaborar com a transformação da sociedade. 

A partir do que é disponibilizado criam-se novos conteúdos, no intuito de 

fortalecer a cultura a que se está inserido. As tecnologias vêm então como 

ferramentas de transformação para a educação, e vão além do simples consumo e 

utilização superficial. 

Os recursos educacionais abertos (REA) são um exemplo. Os REA podem ser 

definidos como materiais ou objetos de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer 

suporte ou mídia, que estão sob domínio público ou licenciados de maneira aberta, 

permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O uso de formatos 

técnicos abertos facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados 

digitalmente. Recursos Educacionais Abertos podem incluir cursos completos, partes 
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de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e 

qualquer outra ferramenta, material ou técnica capazes de apoiar o acesso ao 

conhecimento. 

No Brasil, o Projeto sobre Recursos Educacionais Abertos: Desafios e 

Perspectivas, em 2008, foi um dos pioneiros no Brasil que tenta apropriar à 

realidade e às perspectivas brasileiras a discussão internacional sobre o assunto. 

(Comunidade REA-Brasil, 2011, online). 

De acordo com Okada et.al. (2012), o processo de recriação de novos 

conteúdos a partir dos recursos existentes abertos através das mídias sociais 

oferece oportunidade para aprendizagem aberta coletiva, na qual coaprendizes 

podem aprender juntos não só através do acesso aos conteúdos, mas também da 

experiência de reconstruí-los, integrando a sua própria interpretação, bem como 

obtendo o feedback dos coaprendizes de suas redes sociais (OKADA, et.al., 2012). 

Os autores explicam que a riqueza de meios é decisiva para ajudar os usuários a 

transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito e compreensível para 

os outros através da capacidade de partilhar uma ampla quantidade de sinais não 

verbais, traços de personalidade, feedback rápido, bem como o uso de uma 

linguagem natural. Interpretando as questões fundamentais desse estudo, o 

conteúdo significativo compartilhado através de mídias sociais pode permitir o 

discurso reflexivo, uma nova experiência e a aprendizagem participativa. 

Informações educacionais abertas referem-se a mensagens de acesso público 

relacionadas com eventos, notícias, referências bibliográficas, tecnologias e 

produção de REA. Estas mensagens também incluem sugestões, perguntas, 

recomendações e reflexões. Além disso, podem conter conexões com conteúdos em 

vários formatos, por exemplo, imagens, textos e videoclipes. 

 

Imagens educacionais abertas são arquivos em diversos formatos 
(JPG, GIF, PNG, …) com licença aberta produzidos com uma 
intencionalidade educacional explícita que é apresentada junto com o 
arquivo. Estas imagens de acesso aberto e uso educacional referem-
se a fotos, figuras, gráficos, pinturas abstratas, composições e 
colagens que podem ser reutilizadas por outros usuários seguindo as 
indicações da licença Creative Commons. Estes usuários podem 
utilizar estes arquivos com outros propósitos. No entanto, ao ter 
acesso também às ideias, aos métodos e aos aplicativos utilizados 
para criar a imagem podem aproveitar também estas informações 
para ampliar suas novas produções(...) Videoclipes educacionais 
abertos são arquivos curtos de vídeo em diversos formatos (MOV, 
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AVI, M4V, …). (...) Os videoclipes podem referir-se a entrevistas, 
apresentações, trechos de palestras, tutoriais sobre tecnologias, 
curtas histórias e demais produções audiovisuais para aprendizagem 
que podem ser reutilizadas por outros usuários seguindo as 
indicações da licença. Estes usuários podem utilizar estes arquivos 
com outros propósitos tanto selecionando trechos específicos do 
videoclipe como também remixando com outros. Os usuários 
também têm acesso às ideias, aos métodos e aos aplicativos 
utilizados para produzir videoclipes e podem aproveitar também 
estas informações para ampliarem suas novas produções (...). Os 
mapas educacionais abertos são representações gráficas que podem 
representar conceitos (mapa conceitual), argumentos (mapa 
argumentativo), tempestade de ideias (mapa mental) e informações 
da web (mapa web). Estes tipos de mapa disponibilizados com 
licença creative commons podem talvez estar disponíveis em 
repositórios abertos, deste modo, outros usuários podem editar e 
adaptar seus conteúdos (OKADA, ET.AL., 2012, online). 

 

Em entrevista sobre educação, desafios pedagógicos e modernidade líquida a 

Alba Porcheddu (2007), o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, ressalta que “os 

desafios do nosso tempo infligem um duro golpe à verdadeira essência da ideia de 

pedagogia”, já que o “consumismo de hoje não visa ao acúmulo de coisas, mas à 

sua máxima utilização.” 

Segundo Baumman, no mundo de hoje, espera-se que os seres humanos 

busquem soluções privadas para os problemas derivados da sociedade e não 

soluções derivadas da sociedade para problemas privados. O nosso mundo, 

segundo ele, lembra cada vez mais a “cidade invisível” de Leônia, descrita por Ítalo 

Calvino em 1990, onde mais do que as coisas que a cada dia são fabricadas, 

vendidas e compradas, a opulência de Leônia se mede pelas coisas que a cada dia 

são jogadas fora para dar lugar às novas. A alegria de livrar-se das coisas, de 

descartar e eliminar é a verdadeira paixão de nosso mundo. 

Na cibercultura, um período de desenvolvimento para o conectivismo, vemos 

que o “descarte” de coisas, outrora muito bem identificado por Bauman, deu espaço 

agora a recriações e ressignificados. As coisas não mais são utilizadas até o seu 

nível máximo, mas sim recriadas para um uso contínuo de objetos que são os 

mesmos, mas diferentes ao mesmo tempo. Os desafios pedagógicos são igualmente 

imensos na cibercultura, e a emergência de novos modelos estruturais para a 

relação ensino-aprendizagem, bem como as alterações em ambientes escolares são 

necessárias. 
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Siemens, baseado em Discroll (2000), esclarece que todas as mudanças 

ocorridas no nosso cérebro com os impactos tecnológicos diretamente se 

relacionam com as novas formas de aprendizagem informal, para além da educação 

formal. Basta observarmos algumas das principais experiências em ambientes 

virtuais de ensino e aprendizagem atuais, envolvendo tecnologia, educação e 

mobilidade (m-learning), em especial experiências com realidade aumentada (RA), 

3d e jogos digitais, além das novas aplicabilidades em dispositivos que apostam nas 

redes móveis de comunicação. 

As novas gerações da sociedade, cada vez mais forjadas pelas linguagens e 

práticas funcionais das mídias digitais, possuem potencial sem precedentes em 

relação a outros períodos da história a partir do desenvolvimento da computação 

gráfica. Esta sociedade é capaz de visitar um museu 3D, dar um belo passeio pela 

Capela Sistina, no Vaticano6, sem sair do Brasil, interagir com práticas de realidade 

aumentada, e outras possibilidades que permitem associar por meio de códigos e 

hiperlinks uma navegação quase anárquica no ciberespaço. 

Segundo Poissant (2003, p. 115), “no tempo da multimídia e do ciberespaço, 

isto é, da integração de todas essas tecnologias que visam criar ambientes virtuais 

nos quais se desenrolam transações reais, manifesta-se uma multissensorialidade 

portadora de uma redefinição do humano”. 

Tudo isso se volta para uma interessante associação entre virtualidade, redes e 

conhecimento, e mais ainda para transformações na percepção dos objetos 

provocadas pelas tecnologias digitais, que permitem conexão, mobilidade e 

convergência dos meios, dando às novas gerações possibilidades variadas de 

construção, gerenciamento e acesso à memória e linguagem. 

Para Citelli (2010), já é absolutamente normal associar o significado das 

tecnologias na vida de todos nós. Professores e alunos, para ele, “já convivem e 

mobilizam, em seu cotidiano, várias tecnologias da informação e da comunicação, 

bastando lembrar os casos do celular e do computador” (Citelli, 2010, p. 80). 

Com a palavra, Derrick de Kerckhove, em entrevista concedida em 20097. 

Kerckhove foi perguntado sobre política, psicologia, comunicação e educação na 

sociedade da cibercultura. Para ele, diversas reformas deveriam permitir às 

                                                           
6
 http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

7
 Entrevista concedida ao jornalista Vinicius A. Pereira em 2009 publicada nos anexos do livro A Pele 

da Cultura, referenciado neste estudo. pp. 243-249. 
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universidades se beneficiarem das networks e adaptarem tanto currículos quanto 

métodos de ensino, assim como métodos de pesquisa para avaliação e publicação, 

“mas as universidades não estão correndo para a total integração com os novos 

meios”.  

Cada um de nós ocupa o centro de uma esfera eletrônica midiática que 

apresenta a informação, o tempo todo, em diversos lugares. Kerckhove concorda 

com McLuhan quando sugeriu que o meio é a mensagem e o usuário é o conteúdo. 

Nós estamos no centro de uma imersão completa no ambiente dos media e da 

informação, as pessoas estão criando suas próprias redes, desde as mais fortes 

(parentes e amigos realmente próximos) até as globais, mais frágeis, em blogs ou 

redes sociais. As pessoas hoje, alunos ou não, criam seus próprios conteúdos, sua 

própria informação, muitas vezes de maneira coletiva, em sites de produção coletiva 

como a Wikipédia, a partir da maneira como aprendem a se apropriar das 

tecnologias digitais da informação, com mais força nas escolas a partir dos anos 70 

até os dias de hoje. 
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2. AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NA 

EDUCAÇÃO  

 

O processo de inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

no cenário educacional brasileiro começa com mais destaque a partir dos anos 70, 

época na qual também se iniciam os primeiros estudos sobre novas práticas e 

modelos pedagógicos. Até então, entre os anos 50 e 70, a política educacional no 

Brasil ficou marcada como a era do conhecimento ao alcance de poucos, com a 

simples reprodução de conteúdo a partir de quadro negro, giz, livros e a própria 

oratória do docente (PEÑA & ALLEGRETTI, 2007). 

Já nos anos 70, de acordo com as autoras, a invasão de recursos tecnológicos, 

como retroprojetor, episcópio, slides e vídeos trouxeram também às escolas os livros 

didáticos, a instrução programada e técnicas de ensino. No auge do tecnicismo – 

que exaltava os instrumentos auxiliares à prática pedagógica – a educação passou a 

enfrentar um cenário político-educacional com a promulgação de profissionais 

tecnocratas, a ênfase ao planejamento e à fragmentação e a desvalorização do 

professor (PEÑA & ALLEGRETTI, 2007). Todo o tecnicismo dificultou o 

desenvolvimento profissional do professor e também a apropriação e o 

reconhecimento da potencialidade dos recursos tecnológicos.  

Paralelamente, a sociedade via o desenvolvimento da cibercultura, que se deu, 

segundo André Lemos (2003) com o surgimento da microinformática e o 

estabelecimento do personal computer (PC) exatamente nos anos 70, e das 

primeiras discussões reais sobre convergência tecnológica. Nos anos 80 e 90 a 

popularização da internet e a transformação dos PCs em uma espécie de 

“computador coletivo”, já conectados ao ciberespaço, em rede, tornaram-se comuns. 

A educação, nos anos 80, vivia o auge da abordagem pedagógico-crítico-social 

dos conteúdos, onde a potencialidade dos recursos audiovisuais conseguia trazer o 

mundo para a sala de aula por meio do videocassete, fotos, slides, cinema e 

retroprojetores para que o conteúdo pudesse ser construído a partir das discussões 

críticas realizadas pelos alunos e pelo professor. 

A partir de 85, Peña & Alegretti (2007) afirmam que os videocassetes, mais 

populares, facilitaram aos professores o acesso a gravações de programas de TV, 

filmes, documentários e a possibilidade de interferir no fluxo da gravação e da 

reprodução. Para elas, o motivo é simples: vislumbravam-se aulas mais atraentes, 
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menos monótonas, outras formas de linguagens, e, de certa maneira, o professor se 

viu contemplado com um “templo de descanso” (PEÑA & ALLEGRETTI, 2007) do 

ensino pautado na oratória e tendo ele, professor, como centro. Nesta fase a ideia 

passou a ser trazer o mundo externo para dentro da escola e, para isso, a busca 

pela criação de novas possibilidades com os recursos tecnológicos se tornou mais 

constante. 

Nos anos 90, com o fortalecimento da internet nos lares e nas instituições, a 

educação enfrenta uma nova fase da chamada era construtivista (PEÑA & 

ALLEGRETTI, 2007). Neste período, a busca da identidade e continuidade nos 

processos de construção ficam evidentes, muitas escolas, principalmente as 

privadas, incorporam a informática nas grades como disciplina e passam a fazer uso 

de programas básicos, como Logo (I e II) e softwares auxiliares à educação artística 

e matemática. Nos intervalos entre as aulas e momentos de recreação dos alunos 

era comum vê-los “jogando” entre eles ou contra a máquina, controlados sempre por 

um laboratorista, profissional técnico em informática.  

No aspecto social iniciava-se uma divisão clara entre as escolas que tinham a 

possibilidade de manter um laboratório de computação à disposição dos discentes, 

com um técnico disponível, e aquelas que não tinham, sequer, estrutura básica para 

atender às disciplinas regulares obrigatórias. 

De acordo com Peña e Allegretti (2007), não demorou muito para que toda 

essa modernização tivesse uma forte rejeição dos docentes, que não faziam parte 

da mediação do uso das máquinas e, portanto, viam-se como sujeitos fora do 

processo. Ao final dos anos 90, os professores começaram a se capacitar e 

passaram a assumir o controle dos equipamentos em suas salas de aula, mesmo o 

fazendo como qualquer outro recurso de décadas anteriores, e sem explorar como 

poderia todas as potencialidades. 

As teorias construtivistas de aprendizagem, desenvolvidas basicamente entre 

as décadas de 60 e 70, estão baseadas em modelos de aprendizagem da psicologia 

cognitiva (FOSNOT, 1996). O paradigma construtivista evoluiu e ganhou 

popularidade nos últimos anos da atual década como teoria de aprendizagem ao 

defender que os alunos constroem conhecimento e significado a partir das suas 

experiências e manipulação dos assuntos (MOURA, 2010), além da interação com o 

meio. 
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É possivel distinguir dois tipos de construtivismos, segundo a pesquisadora: o 

construtivismo cognitivo voltado para a forma como o aluno individual compreende 

as coisas, em termos de estágios de desenvolvimento e estilos de aprendizagem, e 

o construtivismo social, que enfatiza como os significados e entendimentos crescem 

fora, nas interações sociais. Por sua vez, o construtivismo comunal pretende ir além 

do social e captar os elementos específicos que as tecnologias trazem para os 

ambientes de ensino e aprendizagem. 

O construtivismo comunal pode ser definido como uma abordagem na qual os 

alunos nao só aprendem através dos processos de construção do próprio 

conhecimento no seu contexto, mas também aprendem através das interações 

sociais emergentes em relação à aprendizagem e aprendem em situações de 

envolvimento ativo nos processos de construção do conhecimento para os outros. 

Isto é aprender com os outros e aprender para os outros, rompendo com os limites 

convencionais da aprendizagem e do currículo, aponta a pesquisadora portuguesa. 

É o início da relação sócio-interativa proposta neste trabalho. 

O papel do professor em ambientes construtivistas serve para identificar e 

apresentar problemas e depois apoiar os alunos para que tentem encontrar as 

soluções. Esta abordagem pede mais autonomia por parte do aluno, dá-lhe 

oportunidades para explorar e situar a aprendizagem com base na resolução de 

problemas práticos. 

Atualmente, fala-se muito em ensino e alunos ativos e transformadores, mas o 

que se quer dizer exatamente com tudo isso? Um aluno ativo e um professor que 

agrega a função de tutor provocam mudanças em toda a estrutura de ensino. A aula 

passa a demandar um formato mais dinâmico, o curso certamente terá um método 

ao longo do período menos uniforme, já que cada aluno terá o seu ritmo 

“transformador”, e o conteúdo deve, na maior parte das vezes, saber como 

entrelaçar assunto, tema e ferramentas à mão, como um dispositivo com acesso à 

internet. 

O professor precisa ter em mente a integração dos universos on e offline, como 

utilizar melhor uma plataforma de compartilhamento de informações em nuvem, de 

que maneira explorar recursos como lousa digital, linguagem de programação em 

determinados momentos, mesmo que muito básico, ou uma impressora 3D; deverá 

transmitir ao aluno transformador o espírito engajador para que este não desista de 

cumprir suas metas e enfrentar os desafios, mesmo que complexos, deve expor ao 
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aluno problemas sem solução para que sejam resolvidos, a partir de estudos de 

caso, por exemplo, e estimular sempre a aprendizagem com pesquisa, além de 

propor atividades coletivas e contínuas. 

Na abordagem construtivista, esclarece Moura (2010), a ênfase está na 

aprendizagem e não no ensino. Ela é vista como um processo de construção do 

conhecimento, realizado através de operações e da cooperação entre os indivíduos, 

o aluno é estimulado a desenvolver a autonomia cognitiva, através de experiências 

de avaliação e utilização da informação na resolução de problemas. 

Esta abordagem parte do princípio que a aprendizagem é um processo ativo. 

As pessoas são vistas como construtoras da informação. Tanto o conhecimento 

atual, quanto o conhecimento passado são usados para construir novos conceitos. A 

função do professor é criar atividades que produzam Zonas de Desenvolvimento 

Proximal nos alunos, aponta Moura (2010), capazes de desenvolver funções 

psicológicas adormecidas ou em estágio embrionário. As experiências passadas são 

importantes para a compreensão de situações novas e os alunos devem ser 

estimulados a descobrir novos conceitos.  

A visão construtivista, portanto, é diferente do modelo tradicional, no que tange 

à forma como o aluno deve construir o conhecimento e também relativamente ao 

conteúdo que nao deve ser predeterminado, mas se aproxima do que começa a se 

desenhar atualmente. A concepção construtivista apoia-se ainda na ideia de que o 

objetivo da educação é promover os processos de crescimento pessoal do aluno na 

cultura do grupo a que pertence. Estes métodos só terão efeito se o aluno participar 

em atividades intencionais, planificadas e sistemáticas, que propiciem uma atividade 

mental construtiva, como assinala.  

Com o desenvolvimento das tecnologias interativas, ressalta a pesquisadora 

portuguesa, o ambiente sóciocultural do indivíduo passa a assentar em novas 

formas de pensar e conviver, mas também pode gerar certo individualismo e 

alimentar o sentido de competição a qualquer custo no discente, mas também a 

cooperação virtual no apoio ao processo de desenvolvimento cognitivo e social dos 

alunos, no sentido da construção coletiva de conhecimentos através do tratamento 

de informações partilhadas, processadas e distribuídas de forma síncrona e 

assíncrona. 

Quase na virada do século XXI, novos artefatos tecnológicos rompem com a 

distância geográfica, iniciam um processo de desterritorialização entre alunos e 
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professores, e permitem uma interação maior entre alunos-alunos, professor-aluno, 

além de impulsionar a democratização do ensino: são os ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA), como o moodle e a videoconferência, e os ambientes 

colaborativos.  

Em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) o interesse está no assunto no 

qual giram as discussões, bem como na oportunidade de ser informado, discutir, 

refletir e aprender com os outros. Nos AVA a intenção não é exatamente o ensino, 

“mas aprender de forma espontânea e por meio de colaboração” (PEÑA, 2010, 

p.48). 

Já o ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVEA) é uma plataforma 

tecnológica importante para o desenvolvimento do ensino não presencial realizado 

em um meio virtual, no ensino semipresencial (blend learning ou b-learning), bem 

como apoio e suporte, ou seja, um complemento aos cursos presenciais (PEÑA, 

2010, p.44), o que não significa dizer, portanto, que aulas virtuais são simples 

“entornos virtuais” (BARBERÁ, 2004, p.91).  

Nos AVEA, criados com a evolução da internet desde o início do século XXI, 

abrindo espaço para a ampliação da educação, o professor responsável organiza 

seu curso formatando-o de acordo com a sua concepção pedagógica e tempo de 

duração, exercendo o papel de professor e administrador de seu espaço acadêmico, 

assim como com suas incumbências no ambiente presencial.  

As mudanças na educação com o surgimento da internet, de fato, começam a 

ser percebidas no aspecto colaborativo e no comportamento dos protagonistas: 

alunos e professores. A separação do docente e do discente durante parte do 

processo de instrução, o uso de mídia educacional para uni-los e transmitir o 

conteúdo do curso, o oferecimento de uma via dupla de comunicação, a separação 

entre eles no tempo e no espaço e o controle volitivo da aprendizagem com o 

estudante, ao invés de com o professor, começam a revelar, para Pallof & Pratt 

(2002, p.27), o desenvolvimento de um possível novo paradigma educacional.  

Atualmente, nesta segunda década do século XXI, a ideia de se trazer o mundo 

para dentro de uma sala de aula por meio dos dispositivos e, assim, deixar uma aula 

mais dinâmica ou menos atraente, ainda é comum como procedimento metodológico 

em muitas escolas. Os alunos têm mais agilidade que os professores em relação ao 

uso dos aparelhos, devido às interfaces mais amigáveis a eles que aos seus 

docentes, mas pecam por não conseguirem, sozinhos, tirar melhor proveito da 
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experiência, e aqui está, na prática, o que se quis dizer com protagonismo de 

ambos, professores e alunos. 

O grande conflito interno pelo qual passa hoje a educação é o mesmo da 

comunicação, das artes e tantos outros: buscar uma inovação metodológica 

totalmente, e não parcialmente, apoiada em conceitos passados. A grande crise 

atual nestes campos se explica pelo fato de que seus pensadores, e também nós, 

insistamos em buscar a grande solução que possa guiar estruturalmente as escolas, 

um método comum a todos que seja igualmente utilizado na França, na Suíça, em 

Angola, no México ou no Brasil. Ora, esta fórmula não existe e não vejo 

possibilidade, já que as tecnologias digitais móveis que temos percebido não se 

configuram como meios de massa, ou seja, não há como pensar um modelo que 

sirva a todos, em escala industrial como sempre foi. Existe uma ideia social, coletiva 

e interativa em todos estes utilizadores de dispositivos móveis, no entanto, parte-se 

da ideia original de que cada um tem o seu ritmo, a sua velocidade, a sua 

capacidade e o seu método, por isso a importância dos AVEA neste começo de 

virtualização ou semivirtualização na educação. 

Após ultrapassar mais uma fase que durou a primeira década deste século, o 

ensino sócio-interacionista, cujas características eram aprender a aprender e 

entender a sociedade em permanente processo de mudança (PEÑA & 

ALLEGRETTI, 2007), se apoiou no uso de recursos existentes na internet, visando 

ao apoio pedagógico e à criação destes novos ambientes de aprendizagem. 

Atualmente, com o desenvolvimento e a difusão da computação móvel e das 

novas tecnologias nômades (LEMOS, 2003), como laptops, palms, celulares e 

tablets, o que está em marcha é a fase da computação ubíqua, pervasiva e 

senciente, insistindo na mobilidade, e podemos afirmar que estamos na era da 

conexão.  

Em tom de análise, porém mais crítico, no texto Presente e Futuro Imediato das 

Telecomunicações, Vicente Romano observava lá atrás, em 1999, que os 

fabricantes de tecnologia, tecnólogos e propagandistas destes meios prometiam um 

‘mundo feliz’, que quase todos os seres humanos estariam prestes a alcançar com 

os dedos: 

  

Assim, entre outras coisas, devido ao desenvolvimento dos 
computadores, as crianças poderão assistir em um futuro imediato o 
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ensino virtual, numa classe virtual. Os pais alimentarão a família com 
o teletrabalho no quarto contíguo. Os diretores de empresa discutirão 
e negociarão por videoconferência, meio pelo qual os professores 
universitários também ministrarão suas aulas. Os médicos cuidarão 
de seus pacientes com instrumentos manipulados a distância. Os 
computadores começarão brevemente a facilitar a vida cotidiana dos 
portadores de deficiências. Devido à contribuição das inovações 
eletrônicas, abrem-se novos campos profissionais. (ROMANO, 1999, 
p.117). 

 

Ainda como preconizava Romano, o futuro da comunicação poderia ser 

descrito com ‘bonitos exemplos’, como os telefones celulares, que ‘enviariam fotos 

de lugares onde se estava passando as férias’, além das siglas que são capazes de 

descrever tais aparelhos, como GPRS (General Packet Radio Services), ou HSCSD 

(High Speed Circuit Switched Data) e outras semelhantes. Essas abreviações 

descreveriam celulares e serviços de comunicação da primeira à terceira geração.  

 

Os celulares atuais pertencem ainda à primeira geração uma vez que 
transmitem dados à velocidade de 9,6 KBits/s.Esta era a velocidade 
de um modem de rede fixa há dez anos.GPRS funciona à velocidade 
de 115,2 Kilobits/s, o que equivale aproximadamente à da rede RDSI 
(Rede Digital de Serviços Integrados). Esta é a segunda geração, 
que está prestes a substituir a primeira. A verdadeira rapidez é 
proporcionada pela HSCSD, com 144 a 784 Kilobits/s. Esta é a 
terceira geração que começa a dar seus primeiros passos com a 
denominação de UMTS (Universal Mobile Telephone System), que 
irá converter brevemente o telefone celular em uma central de 
informações que, para o ano de 2002, herdará as funções do 
computador pessoal. A UMTS deve se converter em um meio de 
comunicação universal, permitindo o desaparecimento do teclado 
telefônico e fazendo com que se depositem grandes esperanças no 
reconhecimento da voz e no MPEG-7 (Motion Picture Experts Group 
7). Ninguém mais terá que se sentar diante do microcomputador, tal 
como é feito hoje. As funções passarão para o UMTS. A rede de 
telecomunicações do futuro apresenta-se também como uma 
estrutura semelhante à do cérebro humano. A tecnologia DIRC 
(Digital Inter Relay Communication) consiste em estabelecer todo um 
tecido de estações a cada cinco quilômetros, à maneira das malhas 
de uma rede de pescador, unidas entre si. Cada participante terá em 
sua casa uma destas pequenas emissoras de rádio “inteligentes”. 
Algo similar às relações de radioamadores desde muitos anos 
(ROMANO, 1999, p. 118). 

 

De fato, as tecnologias mais agressivas sempre estiveram presentes no setor 

de telefonia móvel e nos seus produtos. O tradicional serviço de mensagens curtas 

por celular, SMS (Short Mesage Service), foi desenvolvido a certa altura para 

proporcionar informes da bolsa de valores e horóscopos, segundo Romano. O autor 
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afirma que, na época, para os jovens finlandeses, por exemplo, o intercâmbio de 

informações em textos curtos pelo telefone celular transformou-se em rotina. E não 

demorou para se alastrar a todos os cantos do mundo.  

A crítica apontada por Romano está no fato de as novas tecnologias da 

informação terem reforçado o poder e não a democracia. A sociedade vigiada e 

controlada, está, não nos países submetidos à ditadura comunista, mas nos povos 

“avançados” e “democráticos” do capitalismo tardio. A tão proclamada “sociedade da 

informação”, ou seja, a dos países capitalistas ricos, não é uma união de cidadãos 

informados, isto é, pessoas que não dispõem dos dados e conhecimentos 

necessários para atuar de modo inteligente sobre seu entorno; a sociedade em que 

vivemos e o mundo que os rodeia. Uma nação que está se transformando 

rapidamente e informatizada, vigiada, de cidadãos eletronicamente controlados, 

analisados e comercializados. Ver e ouvir é tudo. A aldeia global de McLuhan, para 

o autor, é a sociedade vigiada do futuro imediato. 

Isso não significa que tivemos, temos ou tenhamos uma ruptura total com 

tecnologias anteriores, claro que há traumas e crises, mas, além das novidades 

tecnológicas e de relação com os aparatos, existem entrelaçamentos muito 

interessantes, como a possibilidade de realizarmos videoconferências 

personalizadas, repensar ambientes virtuais de ensino e aprendizagem mesmo in 

loco, como apoio nas salas de aula, ou explorar recursos de realidade ampliada, 

virtual e jogos educativos. 
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2.1 MOODLE E BLACKBOARD: PLATAFORMAS DE ENSINO NA WEB 2.0  

 

Considerando-se todos esses fatores em exposição, a aplicação do Moodle 

como ferramenta no contexto da educação a distância e presencial, somado à 

capacitação dos professores, o torna uma opção dentro do ambiente virtual de 

aprendizagem, possibilitando enriquecer o conteúdo e as diversas maneiras de 

apreender o conhecimento por parte dos alunos. O mesmo acontece se o exemplo 

em questão for a Blackboard. 

Na página do Moodle no Brasil8, a explicação sobre a plataforma ressalta a sua 

vocação de ambiente virtual de aprendizagem: Moodle é um software livre para 

gestão de curso, também conhecido como Learning Management System (LMS) ou 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); tornou-se muito popular entre os 

educadores de todo o mundo como uma ferramenta para a criação de sites 

dinâmicos on-line para seus alunos. Para funcionar, ele precisa ser instalado em um 

servidor Web, em um de seus próprios computadores ou um de uma empresa de 

hospedagem Web. 

De acordo com o portal oficial, o foco do projeto Moodle é sempre dar aos 

educadores as melhores ferramentas para gerenciar e promover a aprendizagem.  

Já no portal da Blackboard, em português, observamos que a plataforma 

trabalha em conjunto com os clientes no desenvolvimento e implementação de 

tecnologias para aperfeiçoar cada aspecto do processo educacional: “Ajudamos 

nossos clientes a atrair os alunos com formatos inovadores e atraentes, atendendo-

os em seu próprio ritmo e dispositivos – com o objetivo de conectá-los de maneira 

mais efetiva e mantê-los informados, envolvidos e motivados a colaborar”9. 

A Blackboard, segundo informações oficiais, é líder no setor de soluções de e-

learning, atendendo 72% das 200 maiores universidades do mundo. Sediada em 

Washington, DC, e criada em 1997, a Blackboard conta com escritórios na América 

do Norte, Europa, Ásia, Austrália e América do Sul. 

Duas das escolas visitadas neste estudo utilizam com frequência o sistema 

Moodle como canal oficial de contato entre alunos e professores para troca de 

material de aula, informações sobre a disciplina e até como grupo de estudos, 

embora os estudantes de hoje prefiram utilizar aplicativos de celulares como 

                                                           
8
 http://www.moodle.org.br/ 

9
 http://www.blackboard.com. 
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espaços virtuais de ensino e aprendizagem, como o Whatsapp e o Viber, ambos 

gratuitos e que oferecem serviço de trocas de mensagens instantâneas. O segundo, 

Viber, também oferece a possibilidade de ligações gratuitas, via internet, entre dois 

usuários do aplicativo. 
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2.2 VIDEOCONFERÊNCIA 

 

A videoconferência é um ambiente virtual de aprendizagem, telemático, muito 

utilizado na educação por muitos anos, principalmente porque se pode atingir um 

número grande alunos sem que todos eles saibam manipular com profundidade 

tecnologias ou consigam acessá-la com recursos próprios. Para Peña & Allegretti 

(2007), a aula, por meio da videoconferência, se assemelhava à educação 

presencial e acabava por contribuir para a adoção deste “entorno virtual de ensino”. 

 

A videoconferência consiste em um ambiente telemático, portanto, 
que se utiliza da linguagem de áudio e vídeo simultaneamente para a 
comunicação entre o emissor e o receptor de forma síncrona, ou 
seja, em tempo real, e que se encontram em espaços físicos 
distantes. (PEÑA & ALLEGRETTI, 2007, p. 9) 

 

Em 2007, segundo as autoras, contávamos com várias modalidades de 

videoconferência, entre elas a desktop - a mais simples por ser realizada a partir de 

um computador equipado com hardware e software adequados (alguns disponíveis 

na internet gratuitamente), onde cada usuário deve estar conectado em uma sessão 

de chat pré-combinada; e a videoconferência em estúdio de geração, a mais 

complexa, realizada através de uma sala especialmente equipada, onde as imagens 

e o som do professor videoconferencista são transmitidos às salas de recepção, e as 

imagens e o som podem ser gravados para registro da transmissão. Além disso, 

esta modalidade pode ser do tipo ponto a ponto (broadcast) e em vários pontos 

(multcast). 

 

A videoconferência assume o papel de ambiente de aprendizagem 
na medida em que é determinado o ambiente físico ou virtual, 
quando e onde será realizada, acrescido de uma metodologia de 
ensino a ser aplicada pelo videoconferencista e também pelas 
interações que possibilitam o processo de socialização entre os 
diversos participantes; professor-aluno; aluno-professor; aluno-aluno, 
pois o ambiente físico ou virtual não significa que seja um ambiente 
de aprendizagem. (PEÑA & ALLEGRETTI, 2007, p. 10) 

 

As autoras ressaltam a importância da interação do tipo “dialogismo imediato” 

(face a face), valorizado na estrutura da videoconferência, ao contrário do que 

normalmente ocorre nos ambientes virtuais de aprendizagem Moodle e Blackboard. 
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A enorme demanda de chat-rooms na Internet, espaços para conversar tanto 

sobre assuntos pessoais quanto profissionais, já revelava Romano (1999), mostrava 

a insatisfação de uma das primeiras necessidades humanas nesta sociedade do 

capitalismo avançado, ou capitalismo tardio: a necessidade de espaços e tempos 

públicos para a relação social, de lugares para o encontro, para a conversa 

distendida. É daqui que se pode descobrir o que se tem em comum com os demais: 

gostos, insatisfações, desejos de mudar as coisas, etc., em suma, de onde pode se 

gerar a solidariedade. Por isso privatizam-se cada vez mais estes espaços e tempos 

a fim de fazer negócio com eles e se enriquecer com as carências e os sentimentos 

humanos. 
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2.3 REALIDADE AUMENTADA (RA) E REALIDADE VIRTUAL 

 

Um conjunto de tecnologias que permitem a superposição, em tempo real, de 

dados informativos, gerados de forma virtual para recriar, em um ambiente físico, 

elementos fictícios com os quais se pode interagir. A Realidade Aumentada (RA) 

tem um vasto campo de contribuição, e já é uma das experiências virtuais em 

educação que mais têm crescido. A RA dá ao usuário a possibilidade de interagir de 

forma quase natural e livre do uso de equipamentos ou dispositivos, e fazem com 

que a visão ampliada do cenário seja privilegiada. 

Embora seja um recurso criado há alguns anos, Constanza Donadío10 afirmou 

em 2010 que esta tecnologia ainda estava distante de atingir o público global [e 

apostou em pelo menos 5 anos], embora a demanda já esperada pudesse servir 

como incentivo para que desenvolvedores acelerassem o desenvolvimento de 

projetos desta natureza. Os projetos de e-learning e m-learning, segundo Donadio, 

não são distantes desta tendência, que também revoluciona o marketing móvel e a 

publicidade digital, na busca por novas experiências. 

Na mesma reportagem a pesquisadora da Universidade Aberta da Catalunha, 

Dolores Reig, afirmava que a RA, através de dispositivos móveis, é perfeitamente 

aplicável ao e-learning. Para ela, o uso de RA é um movimento geral rumo à 

aprendizagem que se produz em situações reais. Pós-digitalismo, um mundo no qual 

o virtual e o real são cada vez menos diferenciáveis, geolocalização, telefonia móvel 

e jogo são conceitos e tecnologias associados a esta nova tecnologia. 

Uma das formas mais comuns de se conseguir os efeitos da RA é pelo uso de 

um computador e câmera. Ao executar um software programado para agir com 

técnicas de visão computacional e processamento de imagens, que mescla o 

cenário do ambiente real, capturado pela câmera, com objetos virtuais gerados por 

computador, a interação se dá levando o usuário a acreditar que o cenário é único. É 

possível desenvolver produtos educativos em RA utilizando o software livre 

ARToolKit.11. 

                                                           
10

 Jornalista, editora da America Learning & Media en Latinoamerica. Realidad Aumentada: su 
impacto en la formación. In: «http://www.americalearningmedia.com/component/content/article/63-
tendencias/246-realidad-aument ada-su-impacto-en-la-formacion». 
11

 ARToolKit. Disponível em: http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/. Acesso em 31 de outubro de 
2011. 
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Recentemente, no entanto, uma notícia da agência ADNews12 informou a 

possibilidade de se criar RA sem uso de códigos ou computador com câmera. A 

agência citou como modelo uma ação de marketing na qual se conseguia assistir ao 

vídeo da campanha "Let’s Share” – Compartilhe o Novo Mundo, feita pela Sunset em 

smartphones e tabletes, apenas apontando a câmera do dispositivo para um logo da 

empresa Totvs. 

A experiência se tornou possível por meio do aplicativo de RA Aurasma Lite13, 

baixado em qualquer dispositivo móvel que utilizasse a versão mais recente do 

sistema operacional iOS Apple (a partir dos aparelhos iPhone 4 e iPad 2) e do 

sistema Android (a partir da versão 2.2). O aplicativo está disponível na App Store e 

no Google Play, antigo Android Market, gratuitamente. Após baixar o Aurasma Lite, 

o usuário aponta a câmera de seu celular ou tablete para o logo da Totvs, que pode 

estar em banners, outdoors, cartões de visita ou até mesmo nos anúncios impressos 

da companhia, e o vídeo da campanha aparece imediatamente em seu display.  

Sem depender de códigos de barras - para leitores de QR Codes - ou tags, a 

tecnologia reconhece imagens, símbolos e objetos do mundo real e os associa, em 

tempo real, a um conteúdo relevante, incluindo vídeos, animações, músicas e 

páginas da internet. Com o aplicativo instalado, os interessados podem, inclusive, 

criar seus próprios conteúdos e compartilhar com amigos pelas redes sociais ou e-

mail. 

A RA pode ainda ser considerada uma proposta inovadora e com 

possibilidades de grandes de alterar a percepção que estamos acostumados a ter, 

além da possibilidade de levar entendimento ao leitor de uma forma mais completa. 

O texto Realidad Aumentada: su impacto en la formación apresenta os dados de 

uma pesquisa desenvolvida pela consultora americana E-Learning 24/7 com 500 

usuários de serviços e produtos de formação on-line de todo o mundo. De acordo 

                                                           
12

  Ação cria realidade aumentada sem QR codes. In: 
«http://www.adnews.com.br/pt/publicidade/acao-cria-realidade-aumentada-sem-qr-codes.html». 
Acesso: 29/10/2011. 
13

 «http://www.aurasma.com/» [Aurasma is a radical piece of technology that represents the future of 
how we use our mobile devices by bringing the physical and virtual worlds together for the first time. 
Available on smartphones, the app was created out of technology that is capable of recognizing 
images, symbols and objects in the real world and understanding them. It can then deliver relevant 
content in real time, including videos, animations, audio or webpages. Using the smartphone's 
camera, GPS, Bluetooth, WiFi internet and its position, acceleration and direction, the technology 
combines image recognition and a conceptual understanding of the 3D world to recognize objects and 
images and seamlessly merge augmented reality actions into the scene. Without the need for 
barcodes or tags, the app is able to see its surrounding environment and make it fully interactive.] 
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com os números, 52% das pessoas busca este tipo de experiências nos processos 

de formação virtual, alegando fortalecer os cursos. 

O grande diferencial da RA em relação aos jogos educativos, que oferecem 

modelos 3d, personagens, gráficos, cenários, vídeos, é que ela pode associar todos 

estes elementos com o mundo real, melhorando drasticamente a experiência da 

formação.  

Carlos Ortega, responsável pela área de Realidade Virtual e Aumentada do 

Instituto Tecnológico de Castilla e León, ressalta três pontos sobre ferramentas com 

RA: 1- surpreendem o usuário, que passa a demonstrar maior interesse e vontade 

de realizar os exercícios; ver objetos em sua mão ou sobre seu escritório e poder 

interatuar com eles é uma experiência surpreendente; 2- esta tecnologia permite que 

nós mesmos sejamos os usuários a interagir com os objetos; é quase como ter 

muitos comandos da Wii, movendo e colocando à nossa frente os objetos 3d da 

aplicação; e 3- o fato de relacionar real e virtual e isso se reflete em cursos nos 

quais precisamos praticar; em um curso de mecânica de automóvel, por exemplo, é 

possível criar um aplicativo que indique passo-a-passo que processo se deve seguir 

para realizar qualquer operação de manutenção, e a informação poderá ser vista 

tridimensionalmente no próprio motor trabalhado. Em assuntos mais teóricos, como 

ensinar matemática, por exemplo, este recurso pode não ser muito útil. 

Parte da explicação da satisfação do usuário pelo ambiente imersivo está em 

seu perfil. Lúcia Santaella (2004) aponta três perfis de leitores ao longo da história 

em níveis que não são excludentes, pelo contrário, cada um deles pode estar 

presente em todas as narrativas: 1- O leitor contemplativo: torna sua leitura um 

hábito individual, silencioso, e as ideias que extrai nem sempre são compartilhadas. 

Pode-se dizer que a leitura de contemplação não abre espaço para que elaboremos 

uma resposta à narrativa; 2- O leitor movente: encontra-se na transição entre a 

leitura contemplativa e a imersiva e, por esse motivo, tenta apreender o mundo e 

suas várias mídias de uma só vez. De certa forma, o jornal atende a este tipo de 

leitor, uma vez que explora variados temas em uma única publicação; e 3-O leitor 

imersivo: um ágil decodificador de sinais, que se orienta muito bem no vasto 

ciberespaço, e, além disso, goza de certa liberdade para fazer suas escolhas, sem 

seguir a sequência do texto. 
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2.4 CENÁRIOS VIRTUAIS E JOGOS 

 

Queremos e sentimos prazer em realizar ações significativas e ver os 

resultados de nossas decisões e escolhas: este é o conceito de agência, segundo 

Janet Murray (2011, p.127). Quanto mais bem resolvido o ambiente de imersão, 

mais ativos desejamos ser dentro dele, e as coisas que fazemos trazem resultados 

tangíveis.  

Devido ao uso vago e difundido do termo “interatividade”, o prazer da agência 

em ambientes eletrônicos é frequentemente confundido com a mera habilidade de 

movimentar um joystick ou de clicar com um mouse. “A agência vai, portanto, além 

da participação e da atividade. Como prazer estético, uma experiência a ser 

saboreada por si mesma, ela é oferecida de modo limitado nas formas de arte 

tradicionais, mas é mais comumente encontrada nas atividades que estruturadas a 

que chamamos jogos” (MURRAY, 2011, p.128). 

O Second Life (SL) ainda pode ser lembrado como um bom exemplo de 

cenário virtual – e estrutura de jogos - utilizado em educação num passado próximo. 

Criado em 2003 pela empresa Linden Lab, da Califórnia, o SL simula um mundo 

virtual em três dimensões, e em 2007 foi considerado um “fenômeno”, “uma 

evolução das salas de bate-papo, pós-Orkut, misturada com um ambiente 3D 

impressionante, muito identificado com o mundo e a dinâmica dos games” 

(ANDRIGUETI, 2007, p.93). 

 

A definição na homepage dessa ‘segunda vida’ era: mundo digital em 
três dimensões, imaginado, criado e de propriedade de seus próprios 
residentes. Cada usuário, ou avatar, nasce na forma de um boneco, 
que no começo segue padrões determinados, mas pode comprar 
olhos claros, cabelos diferentes e outros “atributos”, incluindo carro e 
cachorro. Como na primeira vida, na vida real (...) os avatares [no SL] 
se encontram, conversam, interagem e fazem compras na moeda 
linden]” (ANDRIGUETI, 2007, p.94). 

 

Para o doutor em jogos, cinema e realidade virtual da Universidade do Minho, 

em Portugal, Nelson Zagalo, o uso quase imediato de uma tecnologia como o SL 

pela educação pode ser considerado natural, pois os educadores não puderam 

deixar de observar este fenômeno de popularidade14 e começaram a explorar suas 

potencialidades. O que motivava os educadores a utilizar o SL, de acordo com o 

                                                           
14

 Em 2007 havia 3,6 milhões de usuários no SL, sendo 5% de brasileiros. 
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presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências dos Videojogos, era observar o 

impacto da partilha de experiência dos participantes. 

Bettencourt & Abade (apud ZAGALO & PEREIRA, 2008, p.160) desenvolveram 

um trabalho em 2007 com o objetivo de compreender o modo como as interações 

sociais em situações de ensino e de aprendizagem no SL acontecem: “Em todas as 

aulas assistidas, independentemente do conteúdo ou tipo ou nível da aula, os alunos 

revelaram-se intervenientes, criativos, empenhados, entusiásticos, atentos”.  

Os autores consideraram as situações de ensino e aprendizagem no SL 

únicas, já que o ambiente diferente, imersivo, proporciona atos de informalidade dos 

espaços, ações diferenciadas de alunos e professores, e mudanças na forma de 

utilização dos recursos educativos. 

Os ambientes imersivos, por trabalharem com suportes audiovisuais e 

multimídia aliados à interatividade, conseguem elevar a porcentagem de retenção da 

aprendizagem, que é diminuída no ensino formal por este não utilizar combinação de 

sentidos para exercitar o cérebro (MOURA & CARVALHO, 2007, p.8). De acordo 

com as autoras, que pesquisaram a aplicabilidade do SL a domínios de 

aprendizagem como o das línguas estrangeiras, este mundo virtual não oferece uma 

variedade de caminhos que permitem experiências interativas pela prática do fazer, 

do imediato uso da aprendizagem e discussão. 

Saltando do SL para os jogos digitais, que já fazem parte da rotina de 90% das 

crianças de 5 a 9 anos que afirmam usar a internet15. A lista de atividades na web 

também se estende a pesquisas escolares e ao acesso a sites de brincadeiras que 

trazem personagens da tevê. O resultado, segundo a reportagem, faz parte de um 

estudo divulgado em outubro pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil16, que 

entrevistou 2,5 mil crianças e constatou que 27% delas usam a internet. 

Para o programador e mestre na área de Jogos Digitais e Educação, Tiago 

Gomes, um software educativo qualquer não ensina por conta própria. Com isso, 

temos uma mudança do papel do professor, que passa muitas vezes a ser um 

mediador de tecnologias, capaz de entender como determinado recurso se encaixa 

dentro do contexto do aluno e como potencializar o aprendizado que ocorre ali7. 

                                                           
15

 Jogos e aprendizado combinam. Reportagem. In: « 
http://www.gazetadopovo.com.br/ensino/conteudo.phtml?tl= 1&id=1189710&tit=Jogos-e-aprendizado-combinam» 
Acesso em 02/11/2011. 
16

 «http://www.cgi.br/» 
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Tiago, que também leciona Física para estudantes do ensino médio, afirma 

que a postura do professor é determinante para a efetivação do processo e, se o 

que conta é a aprendizagem, até um jogo comercial pode ser bem aproveitado se 

houver o direcionamento da atividade. Um exemplo, para ele, é uso do jogo de 

estratégia Age of Empires, da empresa de informática Microsoft, que traz diversas 

civilizações, suas características e fatos históricos, em aulas de História ou 

Geografia. 
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3. E-LEARNING E M-LEARNING: DOS PCS AOS LAPTOPS E COMPUTADORES 

DE BOLSO  

 

A rápida evolução das TIC nas últimas décadas tem apresentado verdadeiros 

pontos de intersecção com a educação e a formação das pessoas. Já na década de 

1970, a mesma do início da cibercultura, os debates sobre o futuro dos sistemas de 

ensino prestavam atenção nas oportunidades oferecidas pelas tecnologias, segundo 

Adelina Moura (2010), em sua tese de doutorado intitulada Apropriação do telemóvel 

como ferramenta de mediação em mobile learning. 

O foco deste trabalho não é o ensino a distância, mas o uso de dispositivos 

móveis em sala de aula, ou seja, em âmbito presencial, mesmo que para fins de 

virtualização do ensino ou para uma videoconferência, no entanto, até para que se 

note a diferença entre os termos, vale a pena diferenciar claramente e-learning de 

m-learning. 

Aprendizagem eletrônica ou e-learning são expressões para designar contextos 

de aprendizagem baseados na Web, aprendizagem online ou outra formacao que 

tem como base a tecnologia. 

 

O termo e-learning é um dos mais discutidos no domínio da utilização 
das tecnologias na educação e formação. O e-learning tem as suas 
raízes na evolução tecnológica e surge da aplicação das TIC a 
educação e formação, oferecendo novos métodos baseados no 
computador e nas tecnologias. Proporciona uma aprendizagem 
individualizada e ao ritmo do aprendente. Viabiliza a formacao a 
quem nao tem possibilidade de se ausentar do local de trabalho e 
simplifica o acesso à formação a cidadãos com necessidades 
especiais. As aprendizagens podem ocorrer entre alunos e professor 
(tutor) em modo síncrono (tempo real) ou assíncrono (indeferido). 
(GOMES, 2005 apud MOURA, 2010, p. 36) 

 

Seguindo pelo mesmo caminho, Rosenberg (2006) nos afirma que o e-learning 

foi uma verdadeira revolução na maneira como as pessoas podem aprender e se 

especializar a distância para melhorar seu desempenho. Para o pesquisador, a 

criação e implementacao de cursos em e-learning que busquem a eficácia e exige 

esforco, disciplina e experiência em áreas como o design instrucional, comunicação 

social, psicologia, gestão de projetos e conhecimento do processo de avaliação. 

Muitas das virtudes do e-learning, nos aponta Adelina Moura, são as virtudes 

do poder das tecnologias que o suportam (e do investimento nelas) e em breve 
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estas qualidades estarão acessíveis nos dispositivos móveis, dando origem 

imediatamente ao m-learning. A evolução das tecnologias com mobilidade, diz, “está 

a levar ao aparecimento de um novo conceito educacional”, denominado por mobile 

learning.  

 

Quando comparamos a tecnologia computacional com a tecnologia 
móvel, facilmente se entende a relação intrínseca entre o e-learning 
e o m-learning. Parece haver uma convergência do e-learning e das 
tecnologias móveis, embora estas estejam ainda na sua infância. 
Porém, as tecnologias móveis têm o poder de tornar a aprendizagem 
mais amplamente disponível e acessível. Nesta medida, os 
dispositivos móveis são uma evolução natural do e-learning. 
(MOURA, 2010, p. 37). 

 

E o que parece caracterizar a transição do e-learning para o m-learning é a 

facilidade do acesso. O quadro a seguir apresenta a comparacao terminológica entre 

o e-learning e o m-learning, segundo Laouris & Eteokleous (2005 apud MOURA, 

2010). 
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Tabela 1 - Comparação da terminologia entre e-learning e m-learning 

 

e-Learning m-Learning 
 

Computador Dispositivo móvel 
 

Banda larga GPRS, G3, Bluetooth 
 

Multimídia 
 

Objetos 

Interativo  
 

Espontâneo 

Hiperligado  
 

Conectado 

Colaborativo  
 

Em rede 

Media-rich 
 

Leve 

Ensino a distância Aprendizagem situada 
 

Mais formal  
 

Informal 

Situação simulada Situação real 
 

Hiperaprendizagem 
 

Construtivismo, Colaborativo 

 

Fonte: Laouris & Eteokleous (2005) apud Moura (2010) 

 

Para os autores, o e-learning tem sido dominado por termos, como multimídia, 

interação e hiperlinks, e o m-learning associado imediatamente a termos como 

espontâneo, íntimo, conectado, leve e pessoal, mas também informal.  

O que de fato podemos afirmar é que a educação, recentemente, passou a se 

caracterizar também, no que tange aos dispositivos tecnológicos, pelo uso de 

equipamentos portáteis, com grande poder de mobilidade, num panorama de 

computação pervasiva (TRAXLER, 2007) caracterizado pela mobilidade global do 

usuário, conectividade ubíqua, independência do dispositivo e ambiente 

computacional do usuário, acessível em qualquer lugar e a qualquer hora. 

Mobile learning ou m-learning, segundo Moura (2010) é a expressão didático-

pedagógica usada para designar um novo paradigma educacional, baseado na 

utilização de tecnologias móveis. De um modo geral, segundo ela, é possivel chamar 

m-learning a qualquer forma de aprendizagem através de dispositivos de formato 
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reduzido, autônomos na fonte de alimentação e suficientemente pequenos para 

acompanhar as pessoas em qualquer lugar e a qualquer hora. 

Attewell (2005, pp. 5-13) aponta-nos como uma prática apropriada de m-

learning pode ajudar no ensino-aprendizagem: 1) Os alunos desenvolvem 

competências de literacia e numeracia e reconhecem suas habilidades; 2) encorajar 

experiências de aprendizagem individual e colaborativa; 3) Os alunos identificam 

áreas onde eles precisam de assistência e apoio; 4) O combate à resistência ao uso 

das TIC e o buraco entre a literacia em celulares e TIC; 5) A suprimir algumas das 

formalidades da experiência de aprendizagem e comprometer alunos mais 

responsáveis; 6) Os estudantes a ficarem mais focados por períodos maiores; 7) A 

levantar a autoestima e a autoconfiança. 

A convergência entre a aprendizagem e a tecnologia móvel pode ser 

representada no quadro a seguir. 

 

Tabela 2 - Nomenclatura da aprendizagem e da tecnologia móvel 

 

Aprendizagem e Tecnologia Móvel 

Personalizada 
 

Pessoal 

Centrada no aprendente 
 

Centrada no utilizador 
 

Situada 
 

Móvel 
 

Colaborativa 
 

Trabalho em rede 
 

Ubíqua 
 

Ubíqua 
 

Ao longo da vida 
 

Durável 
 

 
Fonte: Laouris & Eteokleous (2005) apud Moura (2010) 
 

 

Na opinião de Sharples (2006), autor do quadro 2, as perspectivas do mobile 

learning apoiam-se em quatro categorias gerais: 1) Tecnocêntrica – o m-learning é 

visto como a aprendizagem usando dispositivos móveis (celulares, PDA, iPod, PSO, 

etc); 2) Relação com o e-learning – esta perspectiva caracteriza o m-learning como 

uma extensão do e-learning; 3) Amplia a educação formal – um meio que possibilita 

que a educação se realize em diferentes contextos; 4) Centrada no aprendente – 
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qualquer tipo de aprendizagem que aconteça quando o aluno não está fixo num 

determinado local ou instrução que aconteça quando o estudante aproveita as 

oportunidades oferecidas pelas tecnologias móveis. 

Além disso, podemos considerar três fases na linha evolutiva do m-learning:  1) 

foco no dispositivo; 2) foco na aprendizagem fora da sala de aula e 3) foco na 

mobilidade do aprendente. A primeira fase, explica-nos Moura (2010), aconteceu a 

partir de meados dos anos 1990 e caracterizou-se por se concentrar nos 

dispositivos, em particular nos PDAs, tablets, laptops e celulares, que podem ser 

usados em contexto educativo para ensino e formação. Esta primeira fase tirou 

partido das funcionalidades das tecnologias e dispositivos móveis. Na segunda fase 

do m-learning o foco foi para a aprendizagem fora da sala de aula. Uma das 

qualidades dos dispositivos móveis é a sua ubiquidade, por isso, são adequados em 

visitas de campo, museus, atualização profissional e microaprendizagem, entre 

outras possibilidades. O projecto HandLeR, lembrado pela pesquisadora portuguesa, 

aborda questões de design da interface do usuário para experiências de m-learning 

e desenvolvimento de software para trabalho de campo. Uma importante conclusão 

do sistema foi que a tecnologia, nesta época, apresentava uma série de limitações e 

tornava quase impossível a sua utilização. Todavia, teve o mérito de estabelecer os 

conceitos m-learning e aprendizagem contextual fora da sala de aula, para estudo 

de campo e desenvolvimento profissional. A terceira fase é caracterizada pelo foco 

na mobilidade do aluno, o design ou a apropriação de espaços de aprendizagem, e 

sobre a aprendizagem informal e a aprendizagem ao longo da vida.  
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3.1  A INTERNET INTERLIGANDO OS DISPOSITIVOS 

 

A internet, maior rede de computadores interligados em escala global, é o 

motivo de tantas transformações na sociedade, a ponto da ONU (Organização das 

Nações Unidas) emitir um documento sobre promoção e proteção do direito à 

liberdade de opinião e expressão, em 8 de fevereiro de 2013, afirmando que 

“desconectar as pessoas da internet é um crime e uma violação dos direitos 

humanos” 17. 

Segundo o documento, impedir o acesso à informação pela Web infringe o 

Artigo 19, parágrafo 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966. 

Todo cidadão possui direito à liberdade de expressão e de acesso à informação por 

qualquer tipo de veículo e nenhum Estado pode interromper o acesso à internet, 

nem mesmo em situações de crises políticas, sejam internas ou externas. 

O relatório legitima a internet como principal plataforma para as relações 

sociais virtuais e ressalta sua importância como espaço real para a relação entre o 

homem e o mundo. 

Em junho de 2012, no Brasil, segundo dados da Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações), o Brasil possuía mais de 252 milhões de telefones celulares, 

sendo mais de 62 milhões somente em São Paulo, cidade com aproximadamente 20 

milhões de habitantes, e o uso de smartphones cresceu mais de 80% (cerca de 55 

milhões em todo o país). Em dez anos, ainda segundo a Anatel, o número de 

pessoas no Brasil fazendo uso de telefones celulares subiu de pouco mais de 30 

milhões para os atuais 252 milhões.  

Além disso, outro estudo, divulgado em 6 de fevereiro de 2013, pela Cisco 

Visual Networking, deu conta de que haveria mais celulares que gente no planeta 

até o fim daquele ano (2013), e o resultado se concretizou no início de 2014. Até 

2017, incluindo smartphones, tablets e notebooks conectados, o número pode 

chegar a 357 milhões de aparelhos, sendo 139 milhões deles smartphones. Em 

2012, o Brasil tinha 400 mil tablets e poderá atingir, em 4 anos, 5,6 milhões, número 

14 vezes maior. 

                                                           
17

 http://novae.inf.br/site/modules.php?name=Conteudo&pid=1929 



66 
 

Outro recente estudo, Gerações Interativas Brasil: Crianças e adolescentes 

diante das telas18, realizado pela Fundação Telefônica/Vivo em parceria com o 

Fórum Gerações Interativas, Ibope e Escola do Futuro (USP), foi aplicado a 18 mil 

crianças e adolescentes do Brasil, com idades que variaram entre 6 e 18 anos, 

provenientes de escolas públicas e particulares, das cinco regiões do Brasil, zonas 

rurais e urbanas.  

O Brasil foi apontado como líder na América Latina tanto em relação à 

quantidade de computadores quanto acesso à Internet. O país já tem mais de um 

terço da população conectada, considerando qualquer ambiente, como domicílios, 

trabalho, escolas, lan houses ou outros locais. Segundo dados do Ibope, o 

crescimento no número de pessoas conectadas foi de 2% em relação ao primeiro 

trimestre de 2011, 8% sobre o mesmo período de 2010 e 19% em relação a 2009. 

Sobre a posse de celulares, o Brasil apresenta crescimento contínuo ao longo 

dos últimos anos. Entre 2006 e 2010, por exemplo, o domínio desses equipamentos 

pelos brasileiros residentes em áreas urbanas cresceu de 45% para 67%. Para o 

total da população urbana e rural, esses indicadores também mostraram importante 

evolução, sendo que, entre os anos de 2009 e 2010, pode-se observar um notável 

crescimento na sua penetração, a qual passou de um índice de 59% para 64%. 

Em 2010, os aparelhos celulares já estavam presentes em 84% das casas no 

Brasil, registrando um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. Em 2011, 

essa proporção atingiu 87%, sendo mais relevante sua penetração nas áreas 

urbanas (91%), do que nas rurais (69%). Também em 2010, o aumento observado 

foi acompanhado de queda de 2% em relação à posse de telefones fixos, até então 

presentes em 40% dos lares. Interessante observar ainda que, no mesmo ano, o 

aumento da posse de celulares foi mais intenso na zona rural do País, área onde o 

seu índice de penetração saltou de 58% para 68%.  

Em milhões, os números surpreendem: enquanto a ascensão de telefones fixos 

no Brasil foi de 39,2, em 2003, para 43, em 2011, os celulares eram apenas 46,4 

milhões, em 2003, contra os 242,2 milhões de aparelhos contabilizados no primeiro 

trimestre de 2011. A busca por uma assinatura de TV cresceu 4 vezes em 8 anos, e 

em 2011 contava com 12,7 milhões e a banda larga chegou a 16,5 milhões em 

2011. 

                                                           
18 http://www.telasamigas.com/descargas/2012-11-GERACOES-INTERATIVAS-BRASIL-CRIANCAS-
E-ADOLESCENTES-DIANTE-DAS-TELAS.pdf 
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A importância dos dados está no fato de que, antes de a criança chegar à 

escola, diz Moran (2000, p.40), ela já passou por processos de educação 

importantes: familiar e mídia eletrônica, ou seja, pelo contato com aparelhagem 

tecnológica acessível na sociedade. O autor, no entanto, falava aqui 

especificamente da televisão, com sua incrível capacidade de mostrar e demonstrar, 

explorar a imagem, e do vídeo, como sensibilização, ilustração, simulação e 

conteúdo de ensino. A realidade que temos atualmente, mais de uma década 

depois, é a de influência dos dispositivos móveis e internet, já que a precocidade é 

cada vez mais acentuada na posse do celular. 

A pesquisa permitiu observar que uma parcela de 38,8% das crianças de 6 a 9 

anos já possuía o seu próprio equipamento, sendo que 23,4% usam celulares de 

outras pessoas, como os pais e os irmãos, e 37,8% não usam telefone celular. Os 

maiores níveis de posse particular de celulares foram declarados pelas crianças 

habitantes da região Sudeste (44,8%), seguidas daquelas que vivem na região Sul 

(41,9%). Para as demais, os percentuais variaram entre 33,0%, na região Centro-

Oeste, e 35,6%, na região Norte. 

Para a população adolescente, a posse de celulares abrange a grande maioria, 

sendo que 74,7% dos jovens pesquisados responderam afirmativamente a esta 

pergunta. Decididamente excluídos do acesso a essa tecnologia restaram apenas 

20,1% dos jovens brasileiros com idade entre 10 e 18 anos. 

Importante observar que, para os jovens brasileiros, de todas as idades, o 

celular representa muito mais do que um aparelho destinado apenas a falar e ouvir 

pessoas. Para as crianças de 6 a 9 anos, por exemplo, esses equipamentos são 

preferencialmente utilizados para jogar (66,9%). Outras opções de atividades 

relevantes demonstradas por esta faixa etária foram mandar mensagens (23,4%) e 

navegar na Internet (11,1%). 

Contrariamente ao observado no caso das crianças, para os adolescentes 

brasileiros a atividade de falar ao celular é a mais importante entre o conjunto de 

possibilidades oferecidas pelo aparelho e pela tecnologia de comunicação móvel 

(89,5% das respostas). Porém, para esses jovens as opões de interação e de 

exploração das convergências midiáticas no celular são consideravelmente 

ampliadas em relação àquelas exercidas pelas crianças. Entre as atividades 

executadas com mais intensidade, destacaram-se: mandar mensagens (60,8%), 
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ouvir música ou rádio (60,6%), usar o aparelho como relógio ou despertador (57,2%) 

e jogar (49,2%). 

É interessante observar ainda, segundo o relatório, que o celular surge, para os 

jovens, como plataforma de convergência significativa para a exploração simultânea 

de diversas mídias, tecnologias e ferramentas, anteriormente separadas no mundo 

analógico, como a Internet (ao permitir mandar mensagens, baixar arquivos, bater 

papo e navegar na rede, entre outras), o rádio e a televisão (para ouvir músicas ou 

programas radiofônicos, assistir programas de televisão e outras ações), os games, 

a fotografia, os relógios, as calculadoras e as agendas eletrônicas. 

O acesso e o uso efetivo dos aparelhos e serviços celulares pelos jovens 

brasileiros tende a invadir todo o tempo e todos os espaços da vida cotidiana. Não 

se restringe mais somente ao tempo normalmente reservado para a comunicação 

pessoal e o entretenimento, mas adentra as salas de aula (em 56,8% dos casos), o 

espaço do estudo e da realização dos deveres escolares (24,4%), o do convívio 

familiar e o das refeições (19,8%) e o do repouso e do sono (19,8%), o que mantém 

permanentemente conectados, sem que nunca sejam desligados os seus aparelhos, 

34,5% dos adolescentes. 

As relações verificadas na preferência de crianças e adolescentes 

comparativamente para os celulares frente ao computador/Internet já foram 

apresentadas e discutidas anteriormente. Discutem-se, a seguir, os resultados 

encontrados para o comparativo entre os telemóveis e a televisão. Para as crianças 

brasileiras, o telefone celular supera a preferência pela televisão, ainda que em 

apenas um ponto percentual (45,8% ante 44,8%, respectivamente). Uma parcela de 

9,4% dos entrevistados, contudo, declarou não saber responder à questão. No caso 

dos adolescentes, em geral, a situação se inverteu e a televisão superou a 

preferência pelos aparelhos em 9,1 pontos percentuais (48,2% ante 39,1%, 

respectivamente). 

A era da conexão, mencionada por André Lemos quando nos falou sobre 

cibercultura, pode ser vista como a ampliação de formas de conexão entre homens e 

homens, máquinas e homens, e máquinas motivadas pelo nomadismo tecnológico 

da cultura contemporânea e pelo desenvolvimento da computação ubíqua 

(basicamente impulsionadas pelas tecnologias 3G, 4G e Wi-Fi), da computação 

senciente (RFID5, bluetooth) e da computação pervasiva, além da continuação 

natural de processos de emissão generalizada e de trabalho cooperativos da 
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primeira fase da criação de espaços coletivos, como blogs, fóruns, chats, software 

livres, comunicação peer to peer, etc). Nesta nova era da comunicação, a rede 

transforma-se num ambiente generalizado de conexão, envolvendo o usuário em 

plena mobilidade e avançando as discussões sobre a convergência tecnológica e as 

suas influências. 

O assunto ganhou ainda mais força após a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) publicar o Policy Guidelines for Mobile 

Learning, um documento oficial a recomendar o uso do celular nas salas de aula, e 

sugerindo às escolas que os tomassem como importante aliado do educador e do 

aluno, além de eficiente instrumento de aprendizagem presencial. 

Entre os motivos recomendados pela Unesco para o uso de celular estão 

(imagem 1): ampliar o alcance e a equidade da educação; melhorar a educação em 

áreas de conflito ou que sofreram desastres naturais; assistir alunos com deficiência; 

otimizar o tempo na sala de aula; permitir que se aprenda em qualquer lugar e hora; 

construir novas comunidades de aprendizado; dar suporte à aprendizagem in loco; 

aproximar o aprendizado formal do informal; prover avaliação e feedbacks imediatos; 

facilitar o aprendizado personalizado; melhorar a aprendizagem contínua; melhorar a 

comunicação; maximizar a relação custo-benefício da educação. 
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Imagem 1 - Infográfico criado por Regiany Silva, do portal Porvir, para 
representar os números do relatório Policy Guidelines for Mobile Learning, da 
Unesco. 
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A Unesco também recomendou aos governos que criem ou atualizem políticas 

ligadas ao aprendizado móvel, conscientize a população sobre a sua (política) 

importância, expanda e melhore opções de conexão, possibilite acesso igualitário, 

garanta equidade de gênero, crie e otimize conteúdo educacional, treine os 

professores, capacite a todos para que usem tecnologias móveis, promova o uso 

seguro, responsável e saudável das tecnologias e use para melhorar a comunicação 

e a gestão da educação. 

Quase paralelamente, uma análise regional do The New Media Consortium 

(NMC) Horizont Report”19, publicado em dezembro de 2012 pelo portal de notícias 

IG Último Segundo, concluiu que 12 tecnologias emergentes têm potencial para 

impactar o ensino no Brasil. Quatro delas, de acordo com o relatório, devem 

começar a fazer parte massivamente das salas de aula em menos de um ano: 

ambientes colaborativos, aprendizagem baseada em jogos e dispositivos móveis 

representados por celulares e tablets; outras quatro devem começar a ter seu uso 

mais frequente entre dois e três anos: redes, geolocalização, aplicativos móveis e 

conteúdo aberto; e outras quatro podem ser esperadas em um período máximo de 

quatro ou cinco anos: inteligência coletiva, laboratórios móveis, ambiente pessoal de 

aprendizagem e aplicações semânticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-12-08/as-12-tendencias-tecnologicas-da-educacao-
brasileira-ate-2017.html 
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3.2 OS PRIMEIROS PROJETOS 

 

De fato, é possível observar diversos movimentos governamentais e projetos 

de iniciativas privadas e/ou não governamentais no Brasil, no sentido de trabalhar a 

questão e aprofunda-la ainda mais junto às instituições e aos educadores, já há 

algum tempo.  

As primeiras políticas públicas voltadas para o uso do computador como 

instrumento de aprendizagem na escola brasileira datam dos anos 80, quando o 

MEC criou os projetos Educom (1984) e Formar (1986). O projeto Educom visava 

estimular o desenvolvimento da informática educativa em diversos centros de 

pesquisa multidisciplinar e o Formar para a formação de recursos humanos para o 

uso das novas ferramentas (ALMEIDA, 2008).  

Em 2007, o Ministério da Educação brasileiro colocou em prática o programa 

Prouca (Programa Um Computador por Aluno), com o objetivo ser um projeto 

Educacional utilizando tecnologia, inclusão digital e adensamento da cadeia 

produtiva comercial no Brasil.20 A ideia nasceu a partir de um projeto apresentado ao 

governo brasileiro em janeiro de 2005, durante o Fórum Econômico Mundial em 

Davos, Suíça. Após reuniões com especialistas brasileiros para debates sobre a 

utilização pedagógica intensiva das TIC nas escolas, foi formalizada uma parceria 

com a FacTI (Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação). 

Foram selecionadas como experimentos iniciais cinco escolas, em cinco cidades 

(São Paulo, Porto Alegre, Palmas, Piraí e Brasília). Atualmente, somente em São 

Paulo, são 29 as escolas beneficiadas, e 384 professores e 5924 alunos 

envolvidos21. 

No Uruguai, o Plano Ceibal (Conectividade Educativa de Informática Básica 

Para o Aprendizado em Linha)22, baseado no americano OLPC (One Laptop Per 

Child), no qual o Prouca brasileiro também se baseou, é outro bom exemplo a ser 

considerado. Lançado em 2006, o objetivo do programa não era simplesmente a 

melhoria da educação no país, mas a disseminação das novas TIC no Uruguai. 

Além de diversos órgãos do governo, a implementação desse projeto contou com o 

envolvimento e auxílio de universidades e organizações não governamentais. Outros 
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 http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp 
21

 Dados até 20 de setembro de 2013 
22

https://www.facebook.com/PlanCeibal 
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objetivos descritos no projeto pedagógico, segundo Miguel Brechner Frey (2010), 

diretor do projeto, são: contribuir para a melhoria da qualidade educativa mediante a 

integração de tecnologia e aula, no centro escolar e no núcleo familiar; promover a 

igualdade de oportunidades para todos os alunos da educação primária que 

possuem um computador portátil; desenvolver uma cultura colaborativa em quatro 

linhas: aluno/aluno; aluno/professor, professor/professor e aluno/família/escola; 

promover a alfabetização e a criatividade eletrônica na comunidade pedagógica, 

atendendo aos princípios éticos. 

O ProInfo Integrado, Programa Nacional de Formação Continuada em 

Tecnologia Educacional Integrado, como definido no portal oficial, é um programa de 

formação voltado para o uso didático-pedagógico das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos 

tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais 

oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio 

Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais. Preocupado com a 

formação dos docentes, o programa oferece o curso Tecnologias na Educação: 

Ensinando e Aprendendo com as TIC, que visa oferecer subsídios teórico-

metodológico práticos para que os professores e gestores escolares possam 

compreender o potencial pedagógico de recursos das TIC no ensino e na 

aprendizagem em suas escolas. O curso de Introdução à Educação Digital contribui 

para a inclusão digital de profissionais da educação, preparando-os para utilizarem 

recursos e serviços dos computadores com sistema operacional Linux Educacional, 

dos softwares livres e da internet, e traz ao professor uma reflexão sobre o impacto 

das tecnologias digitais nos diversos aspectos da vida e, principalmente, no ensino. 

Em novembro de 2012, segundo informações do Ministério da Educação, todos 

os 53 coordenadores estaduais do Proinfo Integrado e representantes de 18 

universidades federais participantes de um programa de inclusão tecnológica 

receberam cinco mil tablets para uso de professores do ensino médio, que deveriam 

ser utilizados nas escolas a partir de 2013. 

De acordo com o MEC, os coordenadores do programa deveriam fazer curso 

de formação para, em seguida, treinar os multiplicadores, que formarão os 

professores em cada estado participante. 
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O ministro destacou a importância da inserção dos professores e das 
escolas no ambiente tecnológico. ‘Estamos avançando em uma 
sociedade do conhecimento, os acervos digitais estão disponíveis na 
internet, então é preciso inserir professores e a escola neste 
contexto. Temos este desafio’, disse. Segundo ele, os equipamentos 
auxiliarão os professores na sala de aula. Mercadante explicou que o 
professor do ensino médio poderá preparar a aula no tablet e 
transmitir o conteúdo em um projetor interativo, ou ainda fazer 
pesquisas. Todas as escolas indicadas pelos estados receberão um 
projetor para cada quatro salas de aula e dois tablets de 9,7 
polegadas. Em 2012, O MEC transferiu recursos para 24 estados e 
Distrito Federal, para compra dos equipamentos no valor de R$ 117 
milhões, o equivalente a 382.317 tablets, que serão destinados a 
escolas públicas. Foram licitados dois modelos, um com sete e outro 
com 9,7 polegadas. A tela do equipamento possui resolução de 
1024x600 pixels, armazenamento interno de 16 gigabytes e 
processador de um giga-hertz. O aparelho conecta-se a redes sem 
fio (tecnologia WiFi), entre outras especificações técnicas. Além 
disso, com o objetivo de ampliar as funcionalidades pedagógicas, o 
tablet pode ser conectado a televisores, monitores e projetores, 
possibilitando apresentações em sala de aula ou em outros 
ambientes. A compra dos equipamentos ocorreu por meio de um 
pregão eletrônico que contou com a participação de 20 empresas. As 
vencedoras foram as empresas Positivo e Digibrás. Ambas são 
nacionais e promovem a montagem dos equipamentos no Brasil. Os 
estados e municípios podem aderir diretamente ao registro de 
preços, cuja ata terá vigência até junho de 2013. Além disso, as 
empresas farão a entrega e oferecerão garantia de 24 meses. O 
modelo de sete polegadas para distribuição nas regiões Centro-
Oeste, Nordeste e Sudeste tem um custo de R$ 278,90 e R$ 276,99 
para o Nordeste e Sul. Já o modelo de 9,7 polegadas pode ser 
adquirido pelos estados pelo valor de R$ 461,99 para o Centro-
Oeste, Nordeste e Sudeste e R$ 462,49 para Nordeste e Sul. O 
modelo de licitação dos tablets é o mesmo já utilizado em outros 
processos licitatórios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), como compras de uniformes, ônibus escolares, 
mobiliários para escolas da rede pública de ensino, entre outros. A 
aquisição em escala, como a realizada nesta compra, reduz os 
preços dos produtos licitados. Outras vantagens dessa forma de 
compra são uma maior transparência nas licitações, rapidez na 
contratação, padronização e controle de qualidade. (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2012) 

 

Além de todo o cenário apresentado, notícias recentes confirmam a tendência. 

MEC recebe propostas de aplicativos educativos23: 

 

O Ministério da Educação (MEC) abriu inscrições para receber 
propostas de aplicativos educativos para tablets. Os aplicativos 
selecionados serão utilizados em tablets distribuídos pelo Ministério e 
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/2013/09/19/propostas-de-aplicativos-educativos-sao-recebidas-
pelo-mec/ 
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devem ser totalmente gratuitos para os usuários, funcionar em 
Android 4.0 e estar disponíveis no Google Play. Segundo as regras 
do edital, os aplicativos devem estar redigidos em língua portuguesa, 
ou traduzidos para o português do Brasil. Serão aceitos aplicativos 
em inglês e espanhol, desde que sejam para o aprendizado dos 
idiomas. Os aplicativos podem ser desenvolvidos para quatro áreas 
diferentes. Uma delas é o enriquecimento curricular, voltada para as 
diferentes etapas da educação básica. Há também duas áreas 
voltadas para a capacitação dos professores e uma área para 
desenvolver aplicativos acessíveis para alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
(estudantes superdotados) (PORTAL APRENDIZ, 2013) 

 

Projeto que ensina crianças a programar chega ao Brasil24: 

 
O projeto britânico Code Club, criado no ano passado para ensinar 
programação como atividade extracurricular a crianças de 9 a 11 
anos, deve começar a engrenar no Brasil em breve. ‘Tenho tentado 
mobilizar ao máximo as coisas, e cada vez mais gente se mostra 
interessada’, diz o responsável por trazer a iniciativa ao país, Everton 
Hermann, 31. As primeiras aulas estão sendo coordenadas por 
voluntários em duas instituições do Rio de Janeiro e via Skype por 
Hermann para uma escola de Braga (RS). ‘Muita gente só consome 
conteúdo na internet, em vez de também criar algo, enquanto a 
demanda por profissionais da área só aumenta.’ A ideia é que os 
grupos tenham uma hora de aula por semana, em grupos de 12 
crianças. Todo o trabalho tem como base o voluntariado. Segundo 
Hermann, apesar de o material (traduzido do inglês) ter sido pensado 
para crianças, há bons resultados com estudantes do ensino médio e 
mesmo entre adultos. Quem quiser tocar um Code Club local pode 
saber mais em codeclubbrasil.org (FOLHA ONLINE, 2013). 

 

Mais uma vez, a educação está pressionada por mudanças, assim como 

acontece com as demais organizações sociais. Moran (2000, p. 12) lembra-nos que 

a educação é o caminho fundamental para transformar a sociedade e que isso abre 

um mercado gigantesco que pode atrair grandes grupos. Em alguma medida 

professor e instituição já começam a pensar em adequar o conteúdo didático ao 

ritmo dos alunos, experimentando novos modelos de ensino. 

Para que tenhamos um ensino de qualidade, preconizava Moran (2000, p.14), 

a mudança passa não apenas pelos professores ou alunos, mas também por um 

modelo pedagógico adequado que conte com boa estrutura “espacial”. Mas será que 

este modelo único é possível ou viável? Novamente, aqui, questionamos. Sobre 

“espaço” o autor chama a atenção para a necessidade de uma organização 
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http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tec/128145-projeto-que-ensina-criancas-a-programar-chega-ao-
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inovadora, aberta, dinâmica, com um projeto pedagógico coerente, aberto e 

participativo, infraestrutura adequada, atualizada, confortável, tecnologias 

acessíveis, rápidas e renovadas; em relação aos professores, é ideal que a 

organização conte com docentes bem preparados intelectual, emocional, 

comunicacional e eticamente, que sejam bem-remunerados, motivados e com boas 

condições profissionais, e onde haja circunstâncias favoráveis a uma relação efetiva 

com os alunos que facilite conhecê-los, acompanhá-los e orientá-los; por último, mas 

claramente não menos importante, a instituição deve ter em seu corpo discente 

alunos motivados e preparados intelectual e emocionalmente, além de boa 

capacidade de gerenciamento pessoal e grupal. 

No Brasil e no mundo, há outras inúmeras experiências na educação com uso 

de dispositivos móveis. 

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)25 realizou uma experiência 

grandiosa envolvendo dispositivos móveis. O MIT, a partir da ideia de Nicholas 

Negroponte, distribuiu 40 tablets para crianças analfabetas, com idades entre 4 e 11 

anos, de duas aldeias da Etiópia, segunda nação mais populosa da África e também 

um dos mais pobres, com posição 173º no Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) e renda per capita de aproximadamente R$ 310,00 (números de 2012).  

Neste projeto, os tablets foram entregues às crianças com diversos aplicativos 

instalados, como jogos, filmes e desenhos, além de alguns aplicativos específicos de 

alfabetização para ensinar a essas crianças ler e escrever. Vale ressaltar que as 

crianças escolhidas jamais frequentaram uma escola, e nunca utilizaram 

equipamentos eletrônicos. Os resultados apresentados, dando conta que as 

crianças que usam tablets podem ser autodidatas, foram impactantes.  

Embora a ausência de um professor mediador ou orientador pedagógico tenha 

prejudicado o perfeito entendimento das crianças sobre os assuntos e um melhor 

aproveitamento do aprendizado em determinados aspectos, sozinhas, após apenas 

sete meses, algumas delas já conseguiram escrever suas primeiras letras e 

palavras. 

O estudo conclui que qualquer iniciativa que estimule a curiosidade para 

aprender é, sem dúvida, louvável. Mesmo que o principal objetivo seja provar a 
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 Tablets e a Lição das Crianças da Etiópia, publicado em fevereiro de 2013 no portal Educar Para 
Crescer, por Luciana Maria Allan. http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/isto-da-
certo/2013/02/08/tablets-licao-das-criancas-da-etiopia/ 
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capacidade das crianças de se desenvolverem sozinhas, como foi o caso do MIT. O 

entusiasmo delas com o projeto e os resultados alcançados mostram, por si só, 

como as TICs podem ser aliadas poderosas na formação dos nativos digitais (essas 

crianças, aliás, nem mesmo sabiam que eram nativas digitais). As novas tecnologias 

desempenham um papel cada vez mais preponderante no novo desafio dos 

educadores: transformar o formato ainda industrial das salas de aula para um 

ambiente capaz de motivar o aprendizado, além de promover uma educação de 

qualidade para uma geração movida a bits e bytes. 

No dia 3 de março, a Rede Globo de televisão exibiu uma reportagem no 

programa Fantástico, comprovando que, no Brasil, os governos estão colocando em 

prática experiências com alunos da rede pública a partir do relato de duas 

experiências, uma no Rio de Janeiro, em uma escola da favela da Rocinha, e outra 

em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Na reportagem Tecnologia invade sala 

de aula da rocinha e muda processo de aprendizagem26, a pergunta que norteou a 

discussão era: “qual vai ser o papel da tecnologia na sala de aula do futuro?”. 

Na Rocinha, em uma escola municipal, a mais impressionante experiência. 

Durante as férias escolares, a reforma pedagógica foi realizada e outra reforma 

física para acompanhar as novas ideias também. As paredes caíram e um amplo 

espaço foi construído, sem paredes, sem muros e com muitas cores. Os móveis, 

considerados “multiuso”, com múltiplas funções, podem ser remodelados e dispostos 

de maneiras diferentes nesta sala de aula, servindo como colunas, estantes ou 

mesas, e as montagens e desmontagens são tão fáceis quanto montar e desmontar 

peças de um brinquedo Lego. A proposta é criar o hábito do “pensar” e do 

“repensar”, segundo a direção da escola. 

Na experiência da Rocinha, que custou 3,5 milhões de reais - com parceria 

entre o poder público e 17 empresas -, não existe um ponto fixo para onde todos os 

alunos devem olhar, tampouco um professor como centro das atenções. Os 

professores, aqui, servem como mediadores, orientadores na busca de informações 

e incentivadores das atividades que são desenvolvidas pelos alunos, e cada um tem 

o seu computador. O centro das atenções é o próprio aluno e o seu dispositivo 

móvel. 

                                                           
26http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/t/edicoes/v/tecnologia-invade-sala-de-aula-da-rocinha-
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Segundo Rafael Parente, subsecretário de novas tecnologias educacionais do 

Rio de Janeiro e coordenador do novo projeto pedagógico da escola da Rocinha, o 

plano foi pensado depois de uma grande pesquisa em escolas inovadoras de outros 

países do mundo e percebeu-se que a maioria delas aposta fortemente no uso de 

tecnologias para melhorar a qualidade da aprendizagem. Entre as escolas 

estrangeiras está o exemplo de uma instituição de Nova Iorque, que buscou adaptar 

as novas tecnologias a um novo modelo pedagógico conhecido como School Of One 

(So1). 

Neste modelo, os alunos americanos estudam em função de resultados e 

metas, e as atividades a exercer são exibidas nominalmente em um monitor para o 

aluno quando ele chega à escola, no início do dia. A ideia é respeitar o tempo de 

aprendizado de cada um, quando um aluno evolui mais rapidamente, tem a 

possibilidade de continuar, e não precisa esperar que outro aluno, de ritmo mais 

lento, atinja o seu. O método So1 já está sendo testado numa escola pública do 

Capão Redondo, periferia de São Paulo, que distribui por empréstimo aparelhos 

netbooks para os alunos. 

Na escola do Capão, a professora divide os alunos de matemática de uma 

mesma série em três grandes grupos, sendo o grupo da “adição” e o da “subtração” 

os que precisam continuar praticando e o grupo da “multiplicação” aquele que 

“avançou de nível”. Após a divisão da sala, cada aluno pega o seu netbook branco, 

que fica trancado a chaves em um armário. Quando eles têm dúvida, podem acessar 

uma videoaula de matemática e os resultados, ao final, são incluídos em um 

relatório que o professor recebe. Assim o docente sabe quem evoluiu e quem ainda 

tem dificuldades em alguma parte da matéria. 

Em outra escola de São Paulo, privada, alunos de ensino médio recebem 

tablets para aprofundar experiências e ter mais prazer e mais vontade de aprender. 

O aplicativo utilizado pela turma nos tablets foi desenvolvido por uma empresa 

mexicana e já é utilizado em mais de 700 escolas da América Latina, 150 somente 

no Brasil.  

De acordo com o doutor em Educação pela UERJ, Henrique Sobreira, na 

mesma reportagem, nós ainda estamos numa fase de usar a tecnologia para fazer 

as coisas velhas, ou seja, fazer melhores provas, fazer os alunos prestarem 

atenção, dar melhores aulas; mas a tecnologia deve servir para fazer as aulas das 

escolas diferentes. Mesmo assim, o governo federal tem buscado maior inclusão da 
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rede pública. No ano passado, o Ministério da Educação repassou 180 milhões de 

reais aos estados, dinheiro suficiente para que se compre cerca de 600 mil tablets 

aos alunos de escolas municipais e estaduais. 

Em outra experiência, desta vez com o incentivo ao uso de telefones celulares 

em uma escola de Salvador27, os alunos podem aproveitar seus aparelhos em sala 

de aula presencial.  

Nesta escola baiana com 1.200 alunos, no bairro de Ondina, adolescentes de 

13 a 15 anos do ensino médio deixaram de usar somente lápis, papel, livros e 

caderno. Segundo Maria Vieira, diretora da escola, o celular em sala de aula 

continua proibido para envio de mensagens, ouvir músicas, “tuitar”, enviar fotos ou 

qualquer outra atividade que não esteja relacionada à sala de aula, e como 

consequência da desautorização existem sanções disciplinares severas aos alunos 

descobertos. 

O principal uso pedagógico está sendo nas aulas de geografia. Os alunos, de 

aproximadamente 14 anos, utilizam-se de um aplicativo de bússola, por exemplo, 

para entender na prática como ela funciona. “A partir do momento que você permite 

algo que antes era muito proibido para os alunos, eles deixam de fazer coisas 

escondidas, por baixo da carteira ou da mochila, e começam a utilizar, de fato, como 

sendo algo útil para a vida deles”, afirmou na reportagem o professor Marcos Paulo 

Pimentel. 

Uma parte importante da aprendizagem, segundo Moran (2000, p. 32) 

acontece quando conseguimos integrar todas as tecnologias, as telemáticas, as 

audiovisuais, as textuais, as orais, as musicais, lúdicas e corporais. Cada docente 

pode encontrar sua forma mais adequada de integrar as várias tecnologias e os 

muitos procedimentos metodológicos. Mas também é importante que amplie, que 

aprenda a dominar as formas de comunicação interpessoal/grupal e as de 

comunicação audiovisual/telemática.  

E o que mais é possível produzir nas escolas durante as aulas com os 

dispositivos móveis? A proliferação de câmeras digitais, por exemplo, fez com que 

as fotos quase sempre se tornassem uma opção para quem publica um texto ou 

quer comentar algo numa aula de artes ou geografia, por exemplo. Para 

acompanhar esse desenvolvimento digital e aumentar seu conhecimento sobre ele, 

                                                           
27http://globotv.globo.com/rede-bahia/bahia-meio-dia-salvador/v/celular-pode-ser-usado-para-
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80 
 

o aluno aprendeu a saber como funciona a fotografia digital, porque a própria escola 

se preocupa em ensinar, bem como o desafio de trabalhar icloud “em nuvem” para 

arquivar esta foto, ou este vídeo, na internet. 

Outro desafio proposto por professores aos estudantes pode ser traduzir em 

palavras os sinais e sons de determinado conteúdo. Com o barateamento e as 

facilidades do netpublishing, as gravações de áudio digital se tornaram mais comuns 

e com elas o uso de podcasts em sala de aula. Podcasting, segundo BRIGGS 

(2009), é a distribuição de arquivos de áudio pela internet usando uma assinatura da 

RSS. Os arquivos podem ser baixados para equipamentos móveis como um MP3 ou 

executados em computadores pessoais. O termo podcast (Playable On Demand + 

broadcast) pode significar tanto o conteúdo como o sistema de exibição. Os sites de 

podcast também oferecem a possibilidade de baixar diretamente de seus arquivos, 

mas é o sistema de assinaturas via RSS que estabelece a diferença entre este 

formato e o simples ato de baixar um arquivo em áudio. Usualmente, o podcast 

antecipa o conteúdo de novos episódios com capítulos que serão exibidos e um tipo 

de “show” com novos episódios disponíveis tanto esporadicamente como em 

intervalos diários ou semanais. 

Já os podcastings com arquivos de vídeo são chamados frequentemente de 

vodcasting (vídeo+podcasting). Para BRIGGS (2009), funcionam da mesma 

maneira, mas inclum vídeo. Quem baixa um vodcast para um aparelho de MP3, que 

não tem uma tela de vídeo, poderá ouvir o áudio. No formato, os podcasts são 

similares aos programas de rádio convencionais com um apresentador ou 

apresentadores entrevistando sobre um assunto, tocando música ou introduzindo o 

conteúdo. 

Para utilizar arquivos de áudio com dispositivos digitais móveis, os alunos 

devem estar familiarizados, por exemplo, com alguns desses formatos, como MP3, 

Windows Media (WMA), Real, MPEG-4, WAV, AIFF (formato padrão da Apple). Não 

é necessário conhecer as diferenças técnicas entre eles, apenas que tenham certa 

noção de com o que estão lidando.  
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4. PROFESSORES QUE ENSINAM E APRENDEM NA ERA DIGITAL 

 

As novas TICs demandam, com urgência, nova alfabetização, nova literacia, 

mas não aquela associada à formação escolar para conhecer as letras e a língua 

escrita, mas uma alfabetização tecnológica, a atenção do professor ao fato de 

precisar dominar os dispositivos utilizados pelos alunos e sugeridos pelas 

instituições. Mais que alfabetização, pode-se falar, portanto, em literacia digital (do 

inglês digital literacy), termo associado ao aprendizado de algo, e também ao 

processo deste aprendizado que requer habilidade para novas construções e 

evolução contínua.  

A atual geração de crianças, adolescentes e jovens imersivos apresenta 

competências digitais suficientes para transitar pelo mundo digital. As gerações mais 

antigas em transição, de adultos que cresceram acostumados com a galáxia de 

Gutenberg, viajar pelo ciberespaço parece tão esquisito e incompreensível quanto 

ouvir outra pessoa falar um idioma diferente ou um dialeto. 

Mas o que é exatamente falar sobre uma geração? E o que queremos dizer 

com Geração Y ou Geração Z e as gerações de alunos em geral? Segundo Pilcher 

(1984 apud GABRIEL, 2013, p.85), em ciências sociais, uma geração é considerada 

um grupo de pessoas dentro de uma população que experimenta os mesmos 

eventos significantes de um determinado período de tempo. O conceito de gerações, 

para a autora de uma das obras mais recentes sobre educação e tecnologias 

digitais, é usado desde a antiguidade para localizar grupos de nascimento em 

circunstâncias culturais e histórias específicas, como forma de diferenciação e 

comparação, mas, como estudo das gerações está relacionado a diversas outras 

áreas do conhecimento, existem diversos desafios referentes à análise das 

gerações. 

Martha Gabriel, em seus estudos, aponta as principais classificações de 

gerações a levarmos em consideração na sociedade ocidental aproximadamente 

nos últimos 50 anos:  

 

A geração Baby Boomers é aquela dos nascidos entre 1946 e 1964, geração 

que nasceu após a Segunda Guerra Mundial. Marcada por grande aumento 

das taxas de natalidade;  
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A Geração X é composta pelos nascidos entre 1960 e os primeiros anos da 

década de 1980;  

A Geração Y é formada pelos nascidos entre os primeiros anos da década de 

1980 e o início dos anos 2000, geração também conhecida como Millennials, 

Generation Next ou Echo Boomers;  

A Geração Z, a mais nova, dos nascidos a partir dos anos 2000 até os dias 

atuais, também conhecida como iGeneration@, Net Generation, Generation 

AO (Always On), Generation Text ou, simplesmente, Nativos Digitais. 

 

Entender as principais transformações comportamentais de uma geração para 

a outra sempre foi essencial para minimizar a tensão entre elas, pontua Martha 

Gabriel, que chama a atenção ainda para o fato dos diferentes coletivos de pessoais 

desenvolverem técnicas específicas para cada período e as transições acontecerem 

de maneira mais vagarosa: 

 

É natural que pessoas de gerações diferentes se desenvolvam em 
épocas distintas e, assim, adquiram outras visões e outros 
comportamentos que podem, eventualmente, gerar conflitos entre as 
gerações, como amplamente reportado na história da humanidade 
(...). No entanto, se a tensão entre gerações não é novidade, a 
disseminação tecnológica na vida dos jovens nas duas últimas 
décadas agrava ainda mais o cenário. Nas gerações anteriores, o 
ritmo de inovação era mais lento, e os jovens normalmente 
aprendiam com o conhecimento e a experiência dos mais velhos. A 
transição entre gerações no mercado de trabalho acontecia de forma 
mais gradativa e lenta. (GABRIEL, 2013, p. 86). 

 

Na sequência da reflexão, uma constatação: nas duas últimas décadas, 

conforme as tecnologias de ponta passaram a se tornar mais acessíveis para os 

jovens e pessoas de diversas outras idades, principalmente as crianças e os 

adolescentes, o processo de transição entre gerações se modificou bastante, 

acentuando as diferenças. 

A geração Z é a geração atual, dos nativos digitais, a geração que dá um salto 

tecnológico dos PCs para os dispositivos móveis. Resquícios de impaciência ou 

ansiedade, características marcantes da anterior geração Y, também conhecida por 

elevada autoestima e senso de competitividade, individualismo e concorrência, 

marcam os jovens da geração Z. Estes jovens são impacientes com as pessoas que 

demoram a falar, escrever ou produzir algo, esperam tudo com muita rapidez, num 
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ritmo frenético ditado e orquestrado pela velocidade da internet e das informações 

obtidas com as novas tecnologias digitais.  

Na mesma linha segue Teixeira (2013), ao afirmar que, ao final dos anos 80 e 

início dos anos 90, um novo movimento sociocultural originado pelos jovens 

profissionais de grandes metrópoles e universidades americanas conquistou uma 

dimensão global e, sem que nenhuma instância condicionasse esse processo, as 

diferentes redes de computadores que se formaram nos anos 70 se juntaram umas 

às outras, enquanto o número de pessoas e de computadores conectados à rede 

crescia exponencialmente: “Foram trinta anos de um crescimento contínuo de 

virtualização da sociedade e da inteligência coletiva que resultaram na geração do 

milênio (ou geração Y)”, a partir da criação do sistema operacional Enquire, por 

Timothy John Berners-Lee, seguindo os princípios do Xanadu e do Hipertexto de 

Ted Nelson, culminando na World Wide Web, em 1989. E logo depois surgia a 

geração dos nativos digitais. 

 

Afora às críticas, sem idilismo ideológico, concluímos que novos 
modos de vida são permeados por uma cultura global que 
potencializa novas formas de sociabilidade no mundo 
contemporâneo, através de tecnologias digitais, princípio “sine qua 
non” da denominada “cibercultura”. Em outras palavras, trata-se de 
uma virtualização cultural da realidade humana, fruto da migração do 
espaço físico para o virtual (mediado pelas TICs), regido por códigos, 
signos e relações sociais próprias. Avante, surgem formas 
instantâneas de comunicação, interação e possibilidade de rápido 
acesso às informações, no qual não somos meros emissores, mas 
produtores, reprodutores, colaboradores e distribuidores daquelas. 
As novas tecnologias também têm servido para “conectar” pessoas 
de diferentes culturas fora do espaço virtual, o que há pelo menos 
cinquenta anos era impensável. Nessa gigantesca teia de 
relacionamentos, absorvemos, reciprocamente, crenças, costumes, 
valores, leis, hábitos, uns dos outros, heranças culturais eternizadas 
por uma dinâmica físico-virtual em permanente metamorfose. 
(TEIXEIRA, 2013). 

 

Mesmo com as características da nova geração é importante deixar claro que 

se trata apenas de um recorte de quem é esse aluno e para que perfil de estudante 

o professor atual vai trabalhar, reiterando que a tecnologia não pode tratar a todos 

como iguais, pois ela não tem o mesmo significado para todos. Há diferenças nas 

formações básicas em relação ao seu uso que os tornam, os estudantes, indivíduos 

dentro de uma coletividade que faz uso, e não massas a utilizarem os dispositivos 
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da mesma maneira. Cada reação diante de um dispositivo e cada relação criada 

com o aparelho é muito particular nos alunos. 

E forma-se em torno de tudo isso uma grande questão: como podemos ensinar 

uma geração tão ativa, quando estimulada, e em tão constante mutação? Para 

Peña, no artigo O aprender e Ensinar na Era Digital: Uma experiência significativa, o 

primeiro passo para que a literacia digital aconteça na vida do professor é ele estar 

aberto às possibilidades que os novos ambientes e dispositivos virtuais podem 

oferecer. A partir de então, o aprender e ensinar na era digital pode acontecer.  

 
Os nativos digitais, jovens nascidos na geração das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC), possuem uma forma diferente de 
ver o mundo. Essa nova cosmovisão merece uma adequação de 
nosso sistema educacional, pois só assim poderemos ser eficientes 
em nosso dever de educá-los. (PEÑA, 2010, p. 58). 

 

Ensinar, segundo Masetto (2000, p.141), é um conceito ligado a um sujeito, o 

professor, que, por suas ações, transmite conhecimentos e experiências a um aluno 

que tem por obrigação receber, absorver e reproduzir as informações recebidas. Já 

o aprender está ligado ao sujeito (aprendiz) que, por suas práticas, envolvendo ele 

próprio, outros colegas e o professor, busca e adquire informações, dá significado ao 

conhecimento, produz reflexões e conhecimentos próprios, pesquisa, dialoga, 

debate, desenvolve competências pessoais e profissionais, atitudes éticas, políticas, 

muda comportamentos, transfere aprendizagens, integra conceitos teóricos com 

realidades práticas, relaciona e contextualiza experiências, dá sentido às diferentes 

práticas da vida cotidiana, desenvolve sua criticidade, a capacidade de considerar e 

olhar para os fatos e fenômenos sob diversos ângulos, compara posições e teorias, 

resolve problemas. 

Masetto considera ainda que há uma grande diferença no processo de ensino e 

aprendizagem quanto às suas finalidades e abrangência, embora afirme que é 

possível pensar num processo integrativo de ensino-aprendizagem, no qual o aluno 

trabalhe individualmente para aprender, para depois colaborar com a aprendizagem 

dos demais colegas, com o grupo, e que ele veja o grupo, os colegas e o professor 

como parceiros idôneos, dispostos a colaborar com sua aprendizagem.  

Francisco Imbernón (2002) nos revela o quanto a chegada do século XXI pode 

alterar – e comprovamos que vem mesmo a alterar - a profissão docente, entendida 

como algo mais que a soma dos professores que se dedicam a tarefas em 
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instituições. Segundo ele, as instituições, e consequentemente seus professores, 

devem mudar radicalmente, tornando-se algo realmente diferente, apropriado às 

enormes mudanças. 

Imbernón chama a atenção para os reais modos do ensino e afirma que a 

profissão docente deve abandonar a concepção predominante no século XIX de 

mera transmissão do conhecimento acadêmico, que se tornou inteiramente obsoleta 

para a educação dos futuros cidadãos pertencentes a uma sociedade mais plural, 

participativa, solidária e integradora. “É claro que a instituição educativa evoluiu no 

decorrer do século XX, mas o fez sem romper as linhas diretrizes que lhe foram 

atribuídas em sua origem: centralista, transmissora, selecionadora, individualista” 

(IMBERNÓN, 2002, p. 7).  

As ressalvas de Imbernón são para que não nos apoiemos apenas nas 

inovações e nos enfoques tecnológicos, funcionalistas e burocratizantes, deixando-

nos de aproximar de um caráter mais relacional, dialógico, cultural-contextual e 

comunitário – “educação na vida e para a vida, e para superar as desigualdades 

sociais” (IMBERNÓN, 2002, p. 19). 

 

É verdade que as inovações introduzem-se lentamente no campo 
educacional, mas, além dessa lentidão endêmica, não podemos 
ignorar outros fatores: o ambiente de trabalho dos professores, o 
clima e o incentivo profissional, a formação tão padronizada que eles 
recebem, a histórica vulnerabilidade política do magistério, o baixo 
prestígio profissional, a atomização e o isolamento forçado pela 
estrutura, a falta de controle inter e intraprofissional (...) Se 
acreditamos que a inovação precisa ser intrínseca ao processo 
educativo e profissional, devemos estabelecer mecanismos 
profissionais e estruturais para facilitá-la juntamente com a mudança 
cultural da profissão. (IMBERNÓN, 2002, p. 19). 

 

A tecnologia sempre se apresentou como meio e instrumento para colaborar no 

desenvolvimento do processo de aprendizagem. Para Masetto (2000, p. 139), por 

exemplo, a tecnologia se revestia de um valor relativo e dependente desse 

processo, com a sua importância apenas como um instrumento significativo para 

favorecer a aprendizagem de alguém. 

Concordamos que, realmente, não é a ela que vai resolver ou solucionar o 

problema educacional do Brasil, mas não podemos enxergá-la apenas como um 

instrumento colaborativo, como um retroprojetor ou um videocassete dos anos 90.  



86 
 

Hoje, os dispositivos que temos são outros e estão alterando comportamentos, 

relações sociais. A literacia digital exige que se conheça os dispositivos e seus usos, 

de que forma a educação e os modelos pedagógicos vêm sendo afetados e que 

consequências todo esse movimento poderá trazer. 

Trabalhar individualmente para aprender e depois poder colaborar com os 

demais é o que se espera dos alunos imersivos do século XXI. Nesse sentido, como 

o professor pode agir? Ele pode confiar no aluno, criar técnicas que incentivem a 

participação dos alunos, a interação entre eles, a pesquisa, o debate, o diálogo e, 

consequentemente, a produção do conhecimento.  

A formação do profissional prático não pode apenas enfatizar o aprendizado 

operacional das ferramentas computacionais, tampouco o aprendizado sobre o que 

postula uma determinada teoria educacional, ponderam Prado & Valente (2003, 

p.22). Esse profissional precisa construir novos conhecimentos, relacionar, relativizar 

e integrar diferentes conteúdos, (re)significar aquilo que ele sabe fazer com vistas a 

(re)construir um referencial pedagógico na e para uma nova prática. 

Os autores levaram a cabo um projeto de rede telemática e metodologias 

usadas em cursos de formação de professores para atuar com informática. A 

contribuição para nós está no fato de, já nesta época, haver um projeto de 

capacitação centrado no educando e não na figura do educador. Nesta capacitação 

o professor, além de aprender a usar a ferramenta, utiliza-a em processos de 

aprendizagem com seus alunos. Esta preocupação deve permanecer, pois “o melhor 

é quando os conhecimentos técnicos e pedagógicos crescem juntos, 

simultaneamente, um demandando novas ideias do outro” (PRADO & VALENTE, 

2003, p.22). 

Se os docentes do século XXI utilizarem (tecnologias) como simples depósito 

de informação para que alunos tenham à sua disposição a informação sobre o curso 

ou sobre uma aula em particular, não veremos muita diferença nem se introduzirá 

nenhuma inovação pedagógica (PEÑA & SÁNCHEZ, 2008). 

Segundo Perez & Castilho (1999, p. 10 apud MASETTO, 2000, p. 145), a 

atitude do professor em cooperar para que o aprendiz use e comande as novas 

tecnologias e não seja comandado por elas ou por quem as tenha programado e 

colaborar para que se aprenda a comunicar novos conhecimentos seja por meios 

convencionais, seja por meio de novas tecnologias é parte da mediação pedagógica, 

é demonstrar disposição para ser uma ponte entre o aprendiz e a sua 
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aprendizagem; não uma ponte estática, mas uma ponte rolante que ativamente 

colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos. 

Nesse sentido a escola assume duplo papel: conservar o existente e educar 

para a mudança, embora, sem se preocupar com as tecnologias presentes em sala 

de aula, o professor é formado de maneira conservadora para “valorizar conteúdos e 

ensinamentos acima de tudo, e privilegiar a técnica de aula expositiva para transmitir 

esses ensinamentos” (MASETTO, 2000, p.134). A cultura presente no ofício de 

professores é voltada à oratória, a despeito dos avanços tecnológicos e das novas 

formas de comunicação e linguagens, dando pouco espaço para outros meios de 

comunicação (PEÑA & ALEGRETTI, 2007, p.4). 

A dificuldade que os professores apresentam em incorporar as tecnologias no 

ensino nos remete a outras três problemáticas: a necessidade de o professor ter 

consciência de que ele deixou de ser a única fonte de informação do aluno; de que a 

apropriação de um novo recurso tecnológico requer o reconhecimento da 

potencialidade técnica e comunicacional deste recurso, e de observar em que 

medida o mesmo se aplica à abordagem pedagógica utilizada (MASETTO, 2000, 

p.134). 

Os professores, ao longo do percurso, se tornaram “maxiespecialistas em suas 

disciplinas” (MASETTO, 2000, p.135), mas muito amadores no que tange à prática 

de aspectos fundamentais para se desenvolver um processo de aprendizagem, 

incluindo-se aqui as questões relativas ao relacionamento entre professor e aluno, 

metodologia de trabalho e processo de avaliação. 

Para Valente (2011, p.30), as mudanças devem abranger aspectos didáticos e 

pedagógicos, como a proposta de uma educação centrada no aluno e baseada em 

resolução de problemas e objetos. Segundo o autor, uma vez que essa abordagem 

for adotada, os dispositivos podem ser úteis, funcionando como ferramentas para 

ajudar os alunos a pensar, resolver problemas e tomar decisões, do mesmo modo 

que os instrumentos para fazer uma composição musical, compara Valente. 

 

Para essa mudança de abordagem ocorrer, é necessário alterar 
certas estruturas físicas e educacionais da escola, como os espaços 
e os tempos – ter salas multiatividades, flexibilizar as tradicionais 
aulas de 50 minutos e, sobretudo, reestruturar o tempo do professor 
para que ele possa estudar, planejar e dialogar com os alunos para 
além do tempo e espaço da sala de aula. A mudança estrutural 
implica também em mudanças conceituais sobre aprendizagem e em 
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repensar o currículo atual, desenvolvido para a era do lápis e do 
papel. Os laptops jamais poderão ser integrados às atividades 
curriculares se elas continuarem explorando somente o lápis e papel 
para representar e explicitar os conhecimentos do aluno. As 
atividades e os projetos desenvolvidos pelo aluno podem explorar 
novos letramentos e, portanto, as facilidades que os laptops atuais 
oferecem, por exemplo, o uso da imagem, do som, da animação e da 
capacidade hipermidiática de navegar na informação, quebrando a 
estrutura linear e sequencial da informação impressa. (VALENTE, 
2011, p. 30) 

 

Quando José Armando Valente fala em computadores portáteis ou laptops, 

podemos estender a ideia sem qualquer tipo de constrangimento ou erro 

interpretativo às atuais tecnologias digitais móveis que temos à mão, como os 

tablets e celulares, dispositivos de pesquisa deste estudo. Valente segue, e isto é 

igualmente muito importante de se ressaltar, afirmando que repensar as teorias de 

aprendizagem para englobar as características da era da mobilidade, deve ser não 

só pelo fato de usar tecnologias móveis, mas também pela não estagnação das 

pessoas e das informações. 

O autor propõe ainda uma reflexão maior acerca de um estudo, cuja teoria 

explica a aprendizagem para a era da mobilidade, como processos de vir a conhecer 

por meio de tecnologias interativas e conversações entre múltiplos contextos de 

pessoas. As conversações são necessárias para as pessoas acessarem as 

informações que outras pessoas dispõem, para expressar o que elas compreendem 

e com isso pensar sobre as interações e, reciprocamente, construir novas 

conversações, as quais acontecem tanto sobre as ações realizadas quanto sobre 

teorias, explanações e ideias que permitem discutir as implicações dos atos. Nesse 

sentido, os problemas e projetos que os alunos desenvolvem são cenários ideais 

para promover essas conversações. 

 

O contexto é o local no qual as conversações ocorrem. Porém, em 
vez de ser fixo, ele é moldado pelo diálogo continuamente negociado 
entre as pessoas e a tecnologia. A aprendizagem não ocorre 
somente em determinado contexto, mas gera novos contextos por 
meio da interação contínua que acontece com o uso das tecnologias. 
As salas de aula tradicionais são fundadas na ilusão de contextos 
estáveis, pois estão em um espaço fixo, com recursos comuns, 
alguns professores e um currículo que permite montar bases comuns 
a serem mantidas no dia a dia. Se algumas dessas características 
são removidas, como deve acontecer no caso da aprendizagem na 
era da mobilidade, então devem ser previstos a criação de ilhas 
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temporárias de contextos relativamente estáveis, os quais devem ser 
previstos, bem definidos e flexíveis. (VALENTE, 2011, p. 31). 

 

Vale ressaltar a preocupação com o autor em, o tempo todo, trabalhar ou 

refletir sobre as configurações que se desenham num momento de transição, e, 

portanto, de mútuo convívio, entre as salas de aula tradicional com os seus 

contextos e o que ocorre no caso da aprendizagem na era da mobilidade. Os 

projetos a serem trabalhados pelos alunos, por exemplo, não emergem 

espontaneamente, mas devem ser definidos em virtude do interesse do aluno e da 

intenção pedagógica do professor. Valente afirma ainda que tais mudanças “não são 

triviais e implicam em novos papeis que os professores, gestores, alunos e pais 

devem assumir”, pois “as ideias não estão nos laptops, mas na cabeça das pessoas. 

São elas e não a tecnologia que criará melhores condições para uma educação 

coerente às necessidades da era digital e da mobilidade”. (VALENTE, 2011, p. 31). 

Traçando um paralelo entre Valente e Martha Gabriel, temos que as salas de 

aula tradicionais das escolas são ainda parte de um modelo organizado para atender 

às necessidades da Revolução Industrial e funcionam como linhas de produção: 

sinos e sinais sonoros para marcar o tempo, instalações separadas, disciplinas 

separadas. As crianças são educadas em lotes e organizadas por idades, aponta a 

autora.  

 

No entanto, hoje, o ambiente e as necessidades econômicas são 
totalmente diferentes das da Revolução Industrial: vivemos na era 
mais excitante da história da humanidade e os jovens estão expostos 
a todo tipo de estímulo, ficando, portanto, entediados com as aulas 
tradicionais. Jovens da mesma idade têm necessidades e ritmos de 
desenvolvimento diferentes um dos outros, e não deveriam ser 
educados em lotes homogêneos. Se estamos interessados em um 
modelo de aprendizado para a era atual, não podemos iniciar com a 
mentalidade de linha de produção industrial baseado em 
padronizações. É necessário mudar os paradigmas e caminhar na 
direção oposta, e também superar esses conceitos antigos sobre a 
capacidade humana, de acadêmico e não acadêmico, abstrato, 
teórico, vocacional, e entender que eles são um mito. (GABRIEL, 
2013, p. 103) 

 

Martha Gabriel fala ainda que precisamos reconhecer o aprendizado em grupo 

e o colaboracionismo como parte do caminho para o crescimento nas novas 

didáticas, e aponta ser “necessário que os hábitos das instituições se adaptem ao 

habitat que elas ocupam” (GABRIEL, 2013, p. 103). 
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A autora segue a mesma linha de Armando Valente quando questiona os 

paradigmas educacionais por parte das instituições e, apenas sabedores disso, é 

que podemos definir linhas de trabalho e planos pedagógicos para que os 

professores possam pensar as dinâmicas em sala de aula. Não pode nem deve ser 

considerado um modelo único de interpretação do nosso atual momento, mas é, 

sem dúvida, uma interessante reflexão que ajuda a entender o contexto, observar 

pontos e levar a um melhor modelo de capacitação docente. 

Uma das principais mudanças de paradigmas educacionais causadas pelas 

tecnologias de comunicação e informação, segundo Martha Gabriel (2013), é que o 

modelo de aprendizagem predominantemente focado no professor (um para muitos) 

passa a ser distribuído (muitos para muitos), assim como acontece no campo da 

comunicação. Dessa forma, segundo a autora, as principais mudanças de 

paradigmas na educação em função das transformações tecnossociais das últimas 

décadas são: 

 

- Educação Contínua: não existe mais uma idade para começar ou parar de 

estudar, pois o ambiente em transformação constante e acelerada requer 

aprendizado contínuo. Além disso, as tecnologias computacionais estão se tornando 

cada vez mais amigáveis e intuitivas, com usabilidade cada vez melhor, e 

disponíveis virtualmente em qualquer lugar do planeta por causa dos avanços nas 

tecnologias móveis. Isso possibilita que desde bebês até pessoas da terceira idade 

consigam utilizá-las confortavelmente, incluindo potencialmente qualquer pessoa, de 

qualquer idade e em qualquer lugar. Em função disso, surgem duas tendências 

importantes: a educação de adultos e as universidades corporativas. Portanto, a 

educação contínua passa a ser um processo natural e constante de sobrevivência 

do ser humano, como a respiração e a alimentação. 

 

- Educação Fragmentada: em função da proliferação de plataformas de 

informação e comunicação, as pessoas estão expostas constantemente a conteúdos 

provenientes de inúmeras e distintas fontes e dispositivos interconectados. O 

ambiente informacional, que era linear em sentido único (mídia-espectadores, 

professor-aluno) transformou-se em hipertextual, não linear, complexo. Além disso, 

em virtude da velocidade, disponibilidade e interatividade dessas plataformas (duas 

vias, e não mais apenas sentido único), os conteúdos estão cada vez mais curtos, 
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são como pílulas de informação, e permitem participação ativa. Esse cenário requer 

habilidades distintas de consumo de informação e aprendizagem, como validação e 

filtragem da informação, capacidade de reflexão analítica e sintética para lidar com o 

bombardeio informacional fragmentado, além de cuidados mais criteriosos em 

relação à ética e à privacidade. Além disso, os processos educacionais precisam 

levar em conta essa multiplicidade de plataformas pra disseminar conteúdos 

educacionais de modo transmidiático. E vale, aqui, um breve parêntese para se 

discutir o que significa transmídia ou crossmídia, dentro de uma cultura de 

convergência midiática. 

O autor americano Henry Jenkins explica a cultura da convergência, utilizando 

ainda os termos “mistura”, “adaptação” e “fusão” e valendo-se da história das artes 

nos Estados Unidos. Em linhas gerais, segundo Jenkins, no século 19 houve a 

mistura de tradições populares extraídas de várias populações nativas e imigrantes. 

A produção cultural, segundo ele, ocorreu majoritariamente no nível popular, quando 

habilidades criativas e tradições artísticas eram passadas de mãe para filha e de pai 

para filho. 

O interessante da cultura popular do século 19 era a ausência quase extrema 

de compensação econômica e circulação ampla, muito além dos seus pontos de 

origem, principalmente das histórias e canções. 

 

Não havia fronteiras nítidas entre a cultura comercial emergente 
[novas formas de entretenimento pago na segunda metade do século 
19, como shows de menestréis e circos] e cultura tradicional residual 
[bailes, coros da igreja, histórias em volta das fogueiras]: a cultura 
comercial invadia o território da cultura tradicional, e a cultura 
tradicional invadia o território da cultura comercial. (JENKINS, 2009, 
p. 192). 

 

Na sequência desta linha evolutiva, assistimos no século 20 à substituição da 

cultura tradicional pelas mídias de massa. Segundo descreve Jenkins, no início do 

século 20, a emergente indústria do entretenimento conviveu em paz com as 

práticas tradicionais, considerando a disponibilidade de cantores e músicos 

populares como um potencial acervo de talentos, incorporando as cantorias 

comunitárias na exibição de filmes e transmitindo concursos de talentos amadores 

pelo rádio e pela TV. O adicional começa a ser a participação dos fãs nas 
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produções. Para o americano, cultura popular é o que acontece quando a cultura de 

massa é empurrada de volta à cultura tradicional. 

 

As práticas da cultura tradicional foram empurradas para o 
underground – as pessoas ainda compunham e cantavam canções, 
escritores amadores ainda rascunhavam versos, pintores de final de 
semana ainda davam suas pinceladas, as pessoas ainda contavam 
histórias e algumas comunidades pequenas ainda promoviam bailes 
na praça. Ao mesmo tempo, comunidades alternativas de fãs 
surgiram como reação ao conteúdo dos meios de comunicação de 
massa. (JENKINS, 2008, p. 192). 

 

Chegamos ao final do século 20 e ao início do século 21, e nele o 

aproveitamento das novas tecnologias para a produção cultural, à medida que 

pessoas comuns se utilizam de dispositivos tecnológicos que possibilitam o 

arquivamento, a apropriação e a recirculação de conteúdos de mídia. 

Provavelmente, conta Jenkins, começou com a fotocópia e a editoração eletrônica 

(desktop publishing); talvez tenha começado com a revolução do videocassete, que 

forneceu ao público acesso a ferramentas para a produção de filmes e possibilitou a 

cada família ter o seu próprio acervo. Mas essa revolução alcançou o auge, até 

agora, com a Web. 

A mídia é capaz de nos cercar com suas narrativas cruzadas (transmidiáticas), 

imagens e sons que podem ser reproduzidos em plataformas distintas, que Jenkins 

vai chamar “franquias”. Na cultura das histórias em quadrinhos, por exemplo, está 

presente a narrativa transmídia, já que não fica apenas no que é relatado nas 

revistas, a história é estendida para outras publicações ou até para as telas de 

cinema, desenhos animados e seriados. Embora Jenkins chame o fenômeno de 

narrativa transmídia, pelo fato cruzar mídias, o nome mais adequado seria “narrativa 

ampliada”, pelo fato de partir de uma origem, sem modificar o contexto. 

Para Jenkins, no entanto, existe uma componente mercadológica que não pode 

ser ignorada. A mídia, ele nos diz, passa por estas plataformas, em parte, porque as 

empresas querem que ela passe, mas também porque os consumidores querem. 

Então isso é moldado pelas decisões da diretoria das empresas e pelas decisões 

tomadas nos quartos dos adolescentes. De qualquer forma o fluxo da mídia será em 

diferentes plataformas de mídia e vai convergir no consumidor.28.  

                                                           
28 Documentário sobre narrativas transmidiáticas e cultura da convergência, produzido pela emissora Globo News e 
apresentado pelo jornalista Luis Fernando Souza Pinto. Acervo pessoal. Também disponível no portal da Globo na internet.  



93 
 

No documentário, Jenkins fala ainda sobre a televisão. Para ele, podemos 

pensar na TV como um aparelho de entrega, a caixa que possuímos e ligamos. Por 

outro lado o conteúdo está por toda parte hoje em dia, nunca foi tão popular, os 

formatos dele estão por toda parte na internet. Não vai haver uma novela em celular, 

mas o celular pode sim contar uma parte da novela; se pensarmos na trama da 

telenovela situando-se em todos estes canais de mídia, poderemos ter diários em 

vídeo de alguns personagens falando sobre algo que aconteceu com eles, isso seria 

um material extra que nos liga à novela, nos lembra dela, nos diz que devemos 

assistir; o celular não reproduzirá toda a experiência de ver a novela, mas vai criar 

uma forma de se envolver com esse conteúdo que nos deixa conectados ao sistema 

de histórias mais amplo. 

Vivemos a cultura da convergência. Presenciamos um mundo no qual o poder 

das mídias digitais está crescendo de modo tão amplo que ainda não se pode 

entender muito bem o que é viver neste universo, onde o público prefere se engajar 

na história, apropriar-se dela e multiplicá-la. E isso se reflete em todas as áreas, 

inclusive na educação. 

 

- Educação Distribuída: enquanto as tecnologias digitais fragmentam a 

informação em pílulas nas diversas plataformas, elas também permitem, 

principalmente, a conexão, colaboração e troca de informações no modelo muitos-

para-muitos, e não mais apenas no modelo de um-para-muitos, que era 

predominante na educação tradicional. Isso gera um ambiente propício para o social 

learning, o qual transforma a dinâmica dos processos de aprendizado que, 

anteriormente, eram em sua maioria individualizados e passam a ser em grupos 

colaborativos. 

 

- Educação Personalizada: ao mesmo tempo em que a conexão digital 

alavanca o social learning, ela também permite o modelo de relacionamento um-a-

um, ou seja, individualizado e personalizado. Por causa da disponibilização da 

informação em qualquer tempo, local e dispositivo, cada pessoa pode aprender nos 

formatos que lhe forem mais interessantes, no ritmo que lhe convenha, nos horários 

em que é mais produtiva, escolhendo os assuntos que mais lhe interessam e 

consultando de forma individualizada professores e tutores. Isso era impossível no 

século passado, porque a educação individualizada era dependente, principalmente, 
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da contratação de professores particulares, que, além de significar um custo alto, 

não tinham como estar presentes 100% do tempo. A tecnologia transformou 

rapidamente esse cenário, permitindo uma aprendizagem assíncrona e disponível de 

forma ininterrupta.  

 

- Aprendizagem Ativa: no modelo educacional tradicional, a aprendizagem era 

predominantemente passiva, em que os alunos aprendiam por meio dos conteúdos 

fixos e limitados que os professores disponibilizavam para eles por meio dos 

ambientes e instrumentos formais de educação – matrizes e disciplinas específicas, 

sala de aula e livros. Com a disseminação das tecnologias que alavancam a 

educação distribuída e personalizada, as pessoas passam a aprender o que 

querem, quando querem e onde querem, de forma dinâmica, ativa, e não mais 

apenas por meio do modelo passivo. Desta forma, os conteúdos educacionais 

precisam ser pensados nesse novo modelo que favoreça e atenda mais as 

necessidades específicas de cada aluno do que a padronização que era 

característica dos modelos predominantemente passivos. Nesse contexto, os 

professores passam a ter um papel importantíssimo na orientação, instigação e 

inspiração dos estudantes, e não mais como provedor de conteúdo. 

 

- Estudantes Cíbridos: as tecnologias funcionam como extensão do cérebro 

dos estudantes, e, nesse sentido, não é mais necessário que as pessoas usem suas 

capacidades para memorizar informação (isso fazia sentido na época em que o 

cérebro humano, e não o computador, era o principal recurso disponível para 

armazenar e acessar dados). Portanto, não faz mais sentido uma educação focada 

na memorização de conteúdos, mas, sim, na articulação destes – essa é a nova 

habilidade necessária para atuar no ambiente informacional emergente. Isso requer 

mudança radical nos sistemas de educação e avaliação da aprendizagem. O 

ambiente educacional formal precisa se transformar em um cenário que abrace as 

tecnologias digitais como ferramentas de extensão das capacidades humanas e 

plataformas de colaboração para a aprendizagem, que continua naturalmente nos 

ambientes informais de educação – fora da sala de aula e da escola. 

 

- Professor Interface: se no modelo educacional tradicional a principal função 

do professor é de provedor de conteúdo, no cenário tecnológico atual, em que o 
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conteúdo e as informações são amplamente disponíveis a todos e não precisam 

mais ficar armazenadas em nossos cérebros, o papel do professor muda 

drasticamente, embora não deixe de ser importantíssimo. Em um contexto 

sobrecarregado de dados, a principal habilidade necessária passa a ser como 

escolher a informação correta em cada situação, como validar, organizar, extrair 

significado, refletir e solucionar problemas. Portanto, apesar de os estudantes terem 

tudo à disposição, saber como articular e validar requer aprendizado. Assim, o 

professor, que antes funcionava como um filtro de conteúdo, passa a ter um valor 

essencial como interface, para auxiliar a navegação no mar de conteúdo. A 

validação da informação e reflexão para analisá-la e construir significados, na 

realidade, passa a ser uma das principais habilidades da era digital e, portanto, não 

apenas os professores, mas todos os profissionais que lidam com a informação – 

como jornalistas e bibliotecários – passam por uma mudança crucial em seus papeis 

sociais e ganham mais importância. No entanto, para tal, eles precisam abraçar as 

necessidades do novo modelo informacional e social e se desapegarem dos 

modelos tradicionais que não funcionam mais e que, assim, perderam valor. 

 

Não podemos em hipótese alguma deixar escapar o fato de que a questão 

interativa, tão presente nos discursos atuais, quando se fala em tecnologias digitais 

móveis e novos modelos pedagógicos, existe há muito tempo, desde Jean-Jacques 

Rousseau. O modelo de uma escola sem paredes, por exemplo, que tanto se fala 

atualmente como uma das influências possíveis para novos métodos e didáticas, 

proposto por tantas escolas contemporâneas como paradigma de composição física 

e arquiteturas ideais, originalmente nasce de outros modelos, de outras fontes, 

muitas delas no passado, num período anterior ao grande boom da Web e da 

internet, como o método de Montessori, que apresenta o ideal da autoeducação, no 

qual a criança é capaz de desenvolver por seus próprios esforços, no seu ritmo e 

segundo seus interesses. O que temos hoje, por exemplo no modelo School Of One, 

de Nova York, é o que podemos chamar informalmente de ensino pela meritocracia, 

ou seja, o aluno é estimulado a vencer um desafio e avança nos estudos a partir do 

seu próprio desempenho e mérito. 

De acordo com o Instituto Maria Montessori, o método montessoriano pode ser 

entendido como um conjunto de teorias, práticas e materiais didáticos cujo ponto 

mais importante é, não tanto o seu material ou a sua prática, mas a possibilidade 
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criada pela utilização dele de se libertar, a verdadeira natureza do indivíduo, para 

que esta possa ser observada, compreendida, e para que a educação se desenvolva 

com base na evolução da criança, e não o contrário. 

Montessori escreveu, segundo Pines (1975), que a evolução se dá em 

períodos sensíveis, de forma que em cada época da vida predominam certas 

características e sensibilidades específicas. Sem deixar de considerar o que há de 

individual em cada criança. O método de Montessori pode traçar perfis gerais de 

comportamento e possibilidades de aprendizado para cada faixa etária, com base 

em anos de observação. 

A compreensão mais completa do desenvolvimento, seguindo pela definição do 

Instituto, permite a utilização dos recursos mais adequados a cada fase e, claro, a 

cada criança em seu momento, já que as fases não são estanques e nem têm datas 

exatas para começar e terminar. 

Dando suporte a todo o resto, os seis pilares educacionais de Montessori são:  

Autoeducação:  capacidade inata da criança para aprender; por desejar absorver 

todo o mundo à sua volta e compreendê-lo, a criança o explora, investiga e 

pesquisa; Educação como Ciência: o professor utiliza o método científico de 

observações, hipóteses e teorias para entender a melhor forma de ensinar cada 

criança e para verificar a eficácia de seu trabalho no dia a dia; Educação Cósmica: 

o educador deve levar o conhecimento à criança de forma organizada – cosmos 

significa ordem, em oposição a caos; Ambiente Preparado: é o local onde a criança 

desenvolve sua autonomia e compreende sua liberdade em escolas e lares 

montessorianos; Adulto Preparado: é o nome que damos, em Montessori, para o 

profissional que auxilia a criança em seu desenvolvimento completo; Criança 

Equilibrada: por meio da utilização correta do ambiente e da ajuda do adulto 

preparado, as crianças expressam características que lhes são inatas.  
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5. POLÍTICAS PÚBLICAS EM SALA DE AULA 

 

Quando se pensa o uso de dispositivos móveis em sala de aula, verifica-se que 

é bastante variável a interpretação dos legisladores no momento de redigir, pensar, 

assinar e aprovar um documento legal para todo o país ou determinada região. 

Consensual apenas, até hoje, o fato de o uso ser permitido somente quando é 

estimulado pelo professor, que, nitidamente, apresenta uma proposta pedagógica 

para que os alunos produzam. Excetuando-se casos como este, em todos os outros 

o uso de celulares ou tablets nas salas de aula, de escolas públicas ou privadas, 

está proibido em todo o território nacional. 

O Projeto de Lei 2.246-A, de 2007, por exemplo, veda o uso de telefones 

celulares nas escolas públicas do Brasil. De acordo com a justificativa para o projeto 

proposto, a lei visa assegurar a essência do ambiente escolar, onde a atenção do 

aluno deve estar integralmente direcionada aos estudos, na fixação do aprendizado 

passado pelos professores, sem que nada possa competir ou desviá-lo desse 

objetivo. O uso do celular no ambiente escolar, de acordo com o autor do projeto, o 

parlamentar Pompeo de Mattos, compromete o desenvolvimento e a concentração 

dos alunos, e são preocupantes os relatos de professores e alunos de como é 

comum o uso do celular dentro das salas de aulas.  

O projeto afirma que, segundo os professores, é constante a troca de 

“torpedos” entre alunos dentro da sala de aula e também para amigos de outra sala. 

Muitos deixam o celular no modo silencioso e às vezes não resistem quando 

recebem uma ligação e atendem sussurrando em voz baixa. Outros relatos indicam 

que muitos utilizam o telefone para jogar, já que praticamente todos os modelos 

trazem opções de vários “games”. Há ainda relatos de estudantes que usam o 

celular para colar nas provas, através de mensagens de texto e também 

armazenando a matéria no próprio aparelho.  

Outro ponto que tira o foco principal, que é o aprendizado dos alunos, é o 

exibicionismo, cada dia um aluno surge com um modelo novo dotado de novas 

tecnologias, e o celular é considerado um objeto de status entre eles. Muitos 

pedagogos, segundo o documento, defendem que o ideal é o aluno não levar o 

celular para escola, há relatos de alunos que não conseguem deixar o celular 

desligado, tamanho é o apego e a atenção dispensada para o aparelho. A questão 
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da segurança e do direito dos pais entrarem em contato com seus filhos, não serve 

de justificativa para o uso de celulares em salas de aulas.  

As escolas, em geral, dispõem de telefones fixos para os casos de urgência. 

De acordo com a opinião de professores do Instituto de Psicologia da Universidade 

de São Paulo (USP), citados no relatório do deputado, as crianças não devem usar o 

celular, pois não há necessidade. As instituições devem proibir o uso na sala de aula 

e se esforçar para que a regra seja cumprida. Yves de La Taille, professor do 

Departamento de Psicologia Escolar da USP, adverte que o celular prejudica o 

aprendizado e a socialização face a face, e que o recreio é um momento importante, 

sendo uma pena que fique despedaçado por relações não presenciais.  

Medidas semelhantes já vêm sendo adotadas em outros países, como na 

Alemanha, aponta o relatório. O Estado alemão da Baviera chegou a anunciar a 

proibição do uso de telefones celulares nas escolas, e a medida teve como objetivo 

evitar que jovens estudantes utilizassem os aparelhos para ver imagens 

pornográficas e de extrema violência. Segundo a agência de notícias Associated 

Press, os alunos podem levar os celulares, mas no horário das aulas e também 

durante o recreio devem ser desligados. "A escola não é um lugar para se fazer e 

receber ligações telefônicas ou distribuir conteúdo que represente uma ameaça à 

juventude", afirmou Siegfried Schneider, responsável pelo sistema de educação da 

Baviera. Antes da adoção da medida, a polícia alemã teve acesso a aparelhos que 

pertenciam a alunos e continham imagens inapropriadas (pornográficas ou 

violentas). Os estudantes donos dos celulares eram de escolas das cidades de 

Augsburg e Immenstadt, que ficam na Baviera. 

No mesmo ano, 2007, o Projeto de Lei 2.547, do Sr. Nilson Mourão, propôs 

vedar o uso de aparelhos eletrônicos portáteis em determinadas circunstâncias. Art. 

1º - Esta lei veda o uso de aparelhos eletrônicos portáteis sem fins educacionais em 

salas de aula ou quaisquer outros locais em que estejam sendo desenvolvidas 

atividades educacionais nos níveis de ensino fundamental, médio e superior nas 

escolas públicas no País. Art. 2º Fica vedado o uso de aparelhos portáteis sem fins 

educacionais, tais como celulares, jogos eletrônicos e tocadores de MP3, nas salas 

de aula ou em quaisquer outros locais em que estejam sendo desenvolvidas 

atividades educacionais nos níveis de ensino fundamental, médio e superior nas 

escolas públicas no País. Art. 3º O descumprimento à Lei ensejará a aplicação de 

advertência ao infrator, e multa de 10% do valor do salário-mínimo, em caso de 
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reincidência, devendo a fiscalização ser realizada pelas unidades regionais de 

ensino, na forma da regulamentação, que deverá ser publicada no prazo de 90 

(noventa) dias. 

A Justificativa para o projeto acima descrito é que o Brasil tornou-se ícone de 

sucesso no uso de telefonia móvel, já que os celulares atingiram a marca de 114 

milhões de unidades, com um percentual de 60 aparelhos para cada grupo de 100 

indivíduos. Além do efeito prático de permitir a comunicação com mobilidade, o 

celular estabeleceu uma nova dimensão temporal e espacial para o ser humano, em 

que é possível estar “comunicável” 24 horas por dia.  

A invasão dos aparelhos móveis, segue o relatório, derrubou barreiras sociais, 

com a penetração do sistema nas classes C, D e E, e também faixas etárias, sendo 

hoje um gênero de primeira necessidade também entre adolescentes e até mesmo 

crianças cujos pais desejam monitorar os passos dos filhos. Também visto como 

objeto de consumo, o celular, de fato, invadiu as escolas brasileiras, sejam elas 

públicas ou privadas. O fenômeno é tão contundente que, recentemente, duas leis 

foram aprovadas, uma no Estado de São Paulo, e outra no Rio de Janeiro, com o 

intuito de proibir o uso de celular nas escolas.  

A justificativa é comum para o autor do projeto de lei: os estridentes aparelhos 

atrapalham a concentração; desviam a atenção do aluno e “concorrem” com os 

professores na árdua tarefa de transmissão de conhecimento. Também aqui as 

escolas do Estado alemão da Baviera foram lembradas por decidirem proibir o uso 

de telefones celulares nas escolas. 

Na França, a discussão gira em torno das advertências dos malefícios que os 

aparelhos podem provocar à saúde, em razão da emissão de ondas 

eletromagnéticas. A situação tende a se agravar na medida em que temos o rápido 

crescimento da planta de celulares, objeto que cada vez mais se incorpora ao 

cotidiano do cidadão.  

Nesse sentido, julgamos por bem, diz o projeto, atendendo à demanda 

vindoura da sociedade, apresentar a iniciativa legislativa em âmbito federal, de modo 

a estender a todos os estados da federação as determinações previstas nas 

referidas leis estaduais: De acordo com a redação que estamos propondo, incluem-

se na proibição ao uso de IPods ou, genericamente, os tocadores de MP3 e outros 

equipamentos eletrônicos. A restrição da medida às escolas públicas, que são mais 

de 130 mil em todo o País, é pelo entendimento de que os estabelecimentos 
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privados de ensino estão sujeitos às normas de livre mercado e, portanto, devem 

definir regulamentos próprios para coibir tal ação, a bem da manutenção da 

qualidade do ensino. A lei também prevê as penalidades e a entidade que será 

responsável pela fiscalização, corrigindo omissões verificadas nas legislações 

estaduais.  

As críticas feitas às propostas já em vigor em nível estadual, de que o projeto é 

autoritário e antidemocrático, não procedem, segundo seu relator, pois a 

comunicação móvel não é um direito essencial do cidadão. Ademais, assim como 

pode exigir comportamentos específicos em sala, como o uso de uniformes, cabe ao 

Poder Público pleno direito de estabelecer limites que assegurem a excelência que 

se busca no nível de ensino no Brasil.  

Os argumentos de que os celulares são imprescindíveis para que os alunos de 

comuniquem com os pais ou responsáveis caso estejam em situação de dificuldade 

na escola não procedem, uma vez que, antes da introdução dos celulares no Brasil, 

há quase uma década, os alunos tinham resguardados os mesmos direitos de 

comunicação com a família. O caráter de essencialidade dos celulares, portanto, é 

falacioso, uma vez que se trata, tão somente, de um padrão de consumo. Por outro 

lado, diz o deputado, estamos proibindo o uso tão somente no decorrer da atividade 

de ensino, ou seja, no momento em que a relação professor-aluno é estabelecida.  

Um ano depois, em 2008, outro deputado propôs o Projeto de Lei 3.486, que 

previu a proibição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas salas de aula dos 

estabelecimentos de educação básica e superior. Na oportunidade, o Congresso 

Nacional decretou: Art. 1º Fica proibido o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas 

salas de aula dos estabelecimentos de educação básica e superior. Parágrafo único: 

Serão admitidos, em salas de aula de estabelecimentos de educação básica e 

superior, aparelhos eletrônicos portáteis, desde que inseridos no desenvolvimento 

de atividades didático-pedagógicas e devidamente autorizados pelos docentes ou 

corpo gestor. 

Na justificativa, lê-se que, quando se fala no crescimento da telefonia celular, 

os números variam muito de uma fonte para a outra, mas são sempre colossais. 

Segundo a União Internacional de Telecomunicações (UIT), em 2006, o mundo 

ultrapassou a marca de 2,5 bilhões de celulares, mas o que impressionava era que a 

quase totalidade do crescimento estaria vindo dos países emergentes.  
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No Brasil, conforme dados dessa entidade, já são mais de 100 milhões de 

usuários. O número de usuários de celular e internet triplicou entre 2002 e 2006, diz 

outra instituição interessada no tema, a Conferência das Nações Unidas para 

Comércio e Desenvolvimento (Unctad). A expectativa é que essas tecnologias 

digitais, entre as quais se inserem os celulares, a internet, os tocadores de MP3 e 

MP4, continuem se disseminando pela sociedade, em especial nas faixas mais 

pobres da população, dada a redução dos preços dos equipamentos.  

Essas tecnologias tendem, inclusive - diz o documento - a se sofisticar com 

uma nova geração de rede de comunicação, que pretende unir transmissão de 

dados, voz e vídeo em um único sistema. Fazemos esses comentários factuais para 

contextualizar nossa proposta. As tecnologias vieram para ficar, para fazer parte da 

vida das pessoas, sejam elas pobres, ricas, jovens ou idosas. A ideia é que todos 

possam se beneficiar do progresso tecnológico, conforme seus próprios interesses e 

demandas. Por isso, tantos países investem em políticas de inclusão digital. Nesse 

processo, a tecnologia deve servir à educação. Mestres e gestores escolares podem 

e devem encontrar o caminho para reverter esse progresso tecnológico em favor da 

maior aprendizagem dos alunos e melhor administração escolar.  

Não obstante - continua o documento - são cada vez mais frequentes os 

relatos de que celulares, tocadores de música e outros aparelhos eletrônicos têm 

atrapalhado, quiçá inviabilizado, as aulas nos estabelecimentos escolares. Eles são 

utilizados para conversas telefônicas, jogos, trocas de torpedos, e, em casos 

extremos, são relatados casos de acesso a pornografia ou a cenas de violência nas 

salas de aula.  

A recorrência desses fatos originou queixas, tanto por parte dos docentes como 

dos alunos, e resultaram, em pelo menos dois estados, em leis locais de proibição 

de celulares nas escolas. A proposta do autor do projeto era ampliar essa proibição 

para qualquer aparelho eletrônico portátil, por considerar que a diversidade e a 

tendência de convergência tecnológica hoje estão muito presentes. Adotando o 

princípio da razoabilidade, também fazemos a ressalva de que eles podem ser 

utilizados em sala, desde que autorizados pelo professor e com fins pedagógicos. 

Isto porque a lei abrangeria equipamentos que podem se mostrar de extrema 

relevância em determinadas atividades formativas, como os laptops. 
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Rio de Janeiro 

No município do Rio de Janeiro, pela lei municipal 4.734, de 4 de janeiro de 

2008, temos que: Art. 1º - fica proibido o uso de telefone celular, games, ipod, mp3, 

equipamento eletrônico e similar em sala de aula (Parágrafo Único – Quando a 

aula for aplicada fora da sala específica, aplica-se o princípio desta Lei); Art. 2º - 

fica compreendida como sala de aula todas as instituições de ensino, fundamental, 

médio e superior; Art. 3º - Deverá ser fixado em local de acesso e nas 

dependências da instituição educacional, nas salas de aula e nos locais onde 

ocorram aulas, placas indicando a proibição. (Parágrafo Único – na placa deverá 

constar o seguinte: "É proibido o uso de aparelho celular e equipamento eletrônico 

durante as aulas – Lei nº 4.734, de 4 de janeiro de 2008); Art. 4º - Em caso de 

menor de idade, deverão os pais serem comunicados pela direção do 

estabelecimento de ensino. 

Ainda no Rio de Janeiro, outra lei faz referência ao uso de telefones celulares 

nas escolas: pela lei 5.222, de 11 de abril de 2008, fica proibido o uso do telefone 

celular nas salas de aula das escolas públicas estaduais; e pela lei 5.453, de 26 de 

maio de 2009, a proibição foi mantida. 

 

São Paulo 

O político José Serra, então governador de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais e à vista do disposto no artigo 2º da Lei nº 12.730, de 11 de 

outubro de 2007, de acordo com o portal Consultor Jurídico, decretou: Art. 1º - fica 

proibido, durante o horário das aulas, o uso de telefone celular por alunos das 

escolas do sistema estadual de ensino. (Parágrafo único: A desobediência ao 

contido no "caput" deste artigo acarretará a adoção de medidas previstas em 

regimento escolar ou normas de convivência da escola). Art. 2º - caberá à direção da 

unidade escolar: I - adotar medidas que visem à conscientização dos alunos sobre a 

interferência do telefone celular nas práticas educativas, prejudicando seu 

aprendizado e sua socialização; II - disciplinar o uso do telefone celular fora do 

horário das aulas; III - garantir que os alunos tenham conhecimento da proibição. 

Já o deputado Rodrigo Moraes, recentemente, propôs projeto de lei 

considerando punição para uso de celular em sala de aula. De acordo com a 

justificativa do parlamentar, em 2008, entrou em vigor a lei estadual que dispõe 

sobre o uso de celulares em sala de aula. De acordo com a lei, é proibida aos alunos 

http://www.jusbrasil.com/topico/12166097/artigo-2-da-lei-n-12730-de-11-de-outubro-de-2007-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com/legislacao/157465/lei-12730-07-s%C3%A3o-paulo-sp
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a utilização de celulares dentro das salas de aula, sendo que os aparelhos devem 

ficar guardados e desligados enquanto são ministradas as aulas. Porém, mesmo 

com a lei, em muitas escolas os educadores ainda encontram alguns problemas 

para controlar o uso dos aparelhos pelos alunos. Por essa razão, Rodrigo Moraes 

(PSC) apresentou uma lei (602/2013) com o mesmo teor, mas exigindo punição pelo 

uso do celular em sala de aula.  

A justificativa de Rodrigo Moraes é garantir um bom aproveitamento dos 

alunos. O celular é importante, mas não durante a aula. Com a punição, o celular 

será retirado do aluno e entregue somente aos pais. Caso haja reincidência, o aluno 

será advertido. Atualmente, a maior parte dos alunos possui celular e leva para a 

sala de aula. Ocasionalmente, são registrados problemas devido à má utilização. A 

troca de mensagens em sala prejudica muito a atenção dos alunos. Segundo o 

parlamentar, "mais do que trabalhar a questão com os alunos para que eles se 

conscientizem de que o uso do celular desvia a atenção e prejudica a aprendizagem, 

é necessário que os pais aprendam a confiar na escola. Em caso de urgência, em 

vez de ligar diretamente para os filhos, os pais entram em contato com a direção da 

escola", finalizou. 

 

Ceará 

No Ceará, a proibição do uso de celulares em sala de aula está prevista pela lei 

14.146, de 25 de junho de 2008. Pela lei, está proibido o uso de equipamentos de 

comunicação, eletrônicos e outros aparelhos similares nos estabelecimentos de 

ensino do Estado durante o horário das aulas. Art. 1 - ficam os alunos proibidos de 

utilizar telefone celular, walkman, discman, MP3 player, MP4 player, iPod, bip, pager 

e outros aparelhos similares nos estabelecimentos de ensino do Estado do Ceará, 

durante o horário das aulas. 

  

Minas Gerais 

Anterior às datas até aqui mencionadas, já em 2002, Minas Gerais começava a 

pensar métodos para o uso de celulares em ambientes públicos. A Lei Estadual 

14.486, de 9 de dezembro de 2002, propunha disciplinar o uso de telefone celular 

não apenas em salas de aula, mas também em teatros, cinemas e igrejas.  Art. 1° – 

fica proibida a conversação em telefone celular e o uso de dispositivo sonoro do 

aparelho em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas. 



104 
 

 

Rio Grande do Sul 

No sul do país, pela lei 12.884, de 3 de janeiro de 2008, temos: Art. 1º – Fica 

proibida a utilização de aparelhos de telefonia celular dentro das salas de aula, nos 

estabelecimentos de ensino do Estado do Rio Grande do Sul. 

(Parágrafo único – Os telefones celulares deverão ser mantidos desligados, 

enquanto as aulas estiverem sendo ministradas). 

 

Brasília 

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, em maio de 2008, uma lei 

que proíbe aos alunos utilizarem celulares e aparelhos eletrônicos, como MP3 

players e videogames em escolas públicas e privadas da Educação Básica. Está 

liberada a utilização nos intervalos e horários de recreio, fora da sala de aula, 

cabendo ao professor encaminhar à direção o aluno que descumprir a regra. O 

projeto de lei que originou a norma diz que o uso do telefone pode desviar a atenção 

dos alunos, possibilitar fraudes durante as avaliações e provocar conflitos entre 

professores e alunos e alunos entre si, influenciando o rendimento escolar. 

 

Paraná 

O exemplo do Paraná, um dos estados mais desenvolvidos do Brasil, é mais 

radical, mais recente, e vem de uma cidade interiorana, São Mateus do Sul, onde 

um Colégio decidiu, junto com os pais, pela retenção dos aparelhos por 15 dias. De 

acordo com a matéria publicada por um site de notícias local29, tanto as escolas 

públicas quanto as privadas sofrem – e esta é a palavra utilizada no texto - com o 

problema de uso de aparelhos celulares em salas de aulas. Foi publicada no Diário 

Oficial do Estado do Paraná, no dia 25 de junho de 2014, a Lei Nº 18.118, que 

proíbe o uso de aparelhos/equipamentos eletrônicos em salas de aula das escolas 

públicas e privadas do ensino fundamental e médio para fins não pedagógicos. 

Marilisa Hamad, além de ser vice-diretora do Colégio Estadual João de Mattos 

Pessôa – Ensino Fundamental e Médio - da cidade de Irati (PR), é professora de 

Língua Portuguesa, e foi ouvida pela reportagem. Ela se diz sofrer com o uso do 

celular dentro da sala de aula, pois os alunos não conseguem se desligar do mundo 

                                                           
29

 Escrito pela jornalista Thaís Siqueira. In: http://noticias.hojecentrosul.com.br/2014/08/lei-no-parana-
proibe-o-uso-de-celulares.html. 
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virtual. De acordo com a professora, o regulamento interno diz que é proibido o uso 

dos celulares em sala de aula, e, infelizmente, esse é o maior motivo de brigas entre 

alunos e professores. Os alunos estão o tempo todo conectados e a atenção e o 

interesse pelas aulas estão diminuindo cada vez mais. 

A vice-diretora explica que, geralmente, quando um professor flagra um aluno 

usando celular, a primeira atitude é pedir para desligar e guardar o aparelho. Nós 

alertamos o aluno para desligar, mas, se ele insistir em fazer  uso, é retirado o 

celular e levado até a direção. Depois disso, a direção avisa os pais ou responsáveis 

para  buscarem o aparelho. 

A educadora relata haver casos de alunos que enfrentam e ofendem 

professores, quando eles tentam retirar o celular e levar até a direção, já que o aluno 

não tem maturidade para deixar o celular desligado durante a aula. E se o professor 

resolve tomar o aparelho, eles não querem entregar, enfrentam e até ofendem com 

palavras os professores. Há casos em que os pais vêm até o colégio para retirar o 

celular, e no outro dia o aluno já está usando novamente em sala de aula. 

Para a pedagoga do Colégio Estadual João de Mattos Pessôa, Cacilda Filus, 

com o uso de celular em sala de aula, os alunos acabam desviando a atenção dos 

conteúdos, o que prejudica o aprendizado, e também acaba prejudicando o trabalho 

dos professores e o andamento das aulas. A pedagoga se posiciona favoravelmente 

à lei, mas acredita ser necessário mais conscientização dos alunos de que o uso do 

celular em sala de aula os prejudica. Cacilda Filus não acredita que, com a lei, o uso 

diminua, pois enquanto não houver conscientização por parte dos alunos, 

juntamente com a ajuda dos pais, não haverá uma significativa melhora. 

Já a diretora do Colégio São Pedro Canísio de Irati, Clair Kiatkoski, também 

não concorda com o uso do celular em sala de aula, porque, segundo ela, o uso 

atrapalha o aluno, distrai os colegas e professores, serve como cola, passagem de 

gabaritos e como brincadeira, às vezes perigosa, por isso condena o uso de celular 

no colégio. 

Na visão desta educadora, se algum professor flagrar alunos a utilizar um 

destes aparelhos, será retido na secretaria da escola, até que os pais ou 

responsáveis façam a retirada no Colégio. Apesar disto, ela comenta que o Colégio 

não proíbe o aluno de trazer o celular, porque alguns moram em outras cidades e 

precisam, algumas vezes, se comunicar com os pais. Mas só é liberado usar fora do 

horário escolar. Temos que impor limite, senão à coisa foge de controle. 
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Já a pedagoga do Colégio São Pedro Canísio, Patrícia S. Moravieski, entende 

ser importante o uso do recurso tecnológico em sala de aula, como o tablet, o 

notebook e telas multimídia, porém, segundo ela, o celular é de uso pessoal e não 

há como controlar o uso correto. 

De acordo com Patrícia, o regulamento interno do Colégio é bem trabalhado e 

quando os alunos são flagrados, não resistem em entregar o aparelho. Ela relata ter 

flagrado muitos alunos usando o celular e cumpriu o que é determinado pelo 

regulamento. Infelizmente – conta - os pais vêm buscar imediatamente o celular, 

com isso não permitindo que seu filho entenda que infringiu uma regra. Também há 

a desculpa de que é a ultima vez que vem buscar, mas não é o que acontece. Os 

pais têm consciência de que o celular tira o foco do filho e relatam que não sabem o 

que fazer. Alguns (pais) dão a desculpa que é melhor estar no celular do que na rua. 

Patrícia revela saber que os alunos não usam o celular de forma correta, para 

auxiliar nas dúvidas.  Ela explica que o objetivo da maioria é entrar nas redes 

sociais, postar fotos e trocar mensagem. Para ela, essa finalidade não colabora com 

as aulas e interfere negativamente na aprendizagem. 

A pedagoga afirma que, há anos, o Colégio elaborou o seu regulamento interno 

prestando atenção aos aparelhos eletrônicos, e, caso não houvesse regras, o uso 

seria indevido e os alunos não prestariam atenção nas aulas. Sabemos – diz - que é 

um recurso excelente, porém, o adolescente não tem maturidade para saber a hora 

certa de usar. 

Em tese, é possível notar que nem todos os parlamentares, que pensam e 

votam as nossas leis, têm bom conhecimento para julgar os usos de aparelhos 

digitais móveis em sala de aula. Na prática, as escolas seguem as leis propostas e 

aprovadas, como deve ser, mas buscam soluções alternativas para que os alunos 

possam utilizar os dispositivos em ambiente escolar em benefício do seu 

aprendizado, e tentando ajustar a metodologias que não prejudiquem a proposta 

didática e pedagógica da instituição.  
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6. AS ESCOLAS DE SÃO PAULO E OS DISPOSITIVOS NA PALMA DAS MÃOS 

 

As visitas às instituições nesta fase foram imprescindíveis, porque, segundo 

Szymanski et.al (2004, p. 12), a entrevista face a face é fundamentalmente uma 

situação de interação humana, em que estão em jogo as percepções do outro e de 

si, expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para os protagonistas: 

entrevistador e entrevistado. 

Quem entrevista possui algumas informações e procura outras, assim como o 

entrevistado, que também processa um conjunto de conhecimentos e ‘pré-conceitos’ 

sobre o entrevistador. Além disso, ressaltamos a preocupação com a análise das 

entrevistas, e, para isso, também recorremos a Szymanski et.al (2004, p. 71), 

quando apontam que análise é o processo que conduz à explicitação da 

compreensão do fenômeno pelo pesquisador. “O pesquisador, antes mesmo de 

iniciar o procedimento de entrevista, tem algum conhecimento e compreensão do 

problema, proveniente não apenas de seus referentes teóricos, mas também de sua 

experiência pessoal” (SZYMANSKI ET. AL, 2004, p. 71). 

Iniciamos a análise com a informação de que todas as escolas visitadas 

desenvolveram um departamento - ou núcleo – que, à parte à nomenclatura 

atribuída em cada caso (Departamento de Tecnologia Educacional, Núcleo de 

Tecnologia, etc.), a preocupação principal de um novo setor escolar como estes é 

desenvolver estratégica e pedagogicamente os usos das tecnologias digitais em sala 

de aula.  

Em cada uma das quatro escolas consultadas na primeira etapa da pesquisa 

foram ouvidas a Coordenadora do Departamento de Tecnologia Educacional, 

Coordenadora do Departamento de Tecnologia Educacional e professora de 

matemática, Diretora do Departamento de Tecnologia Educacional e Diretora da 

escola e professora de educação infantil e ensino fundamental I, além de docentes e 

alunos, entre 17 de junho e 21 de agosto de 2013 (Anexo 2). 

Alguns resultados surpreendentes já começaram a surgir logo no início. A 

escola tem um projeto pedagógico claro, estruturado e definido para as experiências 

com os dispositivos móveis? “Não, nenhum projeto com essas características”. A 

escola já possui resultados concretos analisados a partir de experiências práticas 

aplicadas relacionadas a alunos e professores com dispositivos móveis? Não, 
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nenhum estudo aprofundado. Mas que tipo de experiências, então, as escolas têm 

realizado e com que intenção? Bem, continuamos. 

No colégio A, além dos tablets, apontados pela coordenadora do Departamento 

de Tecnologia Educacional como principais dispositivos para que os alunos possam 

explorar em sala de aula, há um laboratório de robótica à disposição dos professores 

para desenvolvimento de experiências em eletrônica. O pensamento do Colégio A é 

de que a tecnologia é estruturante, e isso determina grande parte das ações 

adotadas. O colégio não se coloca como uma escola de tecnologia, mas que se vale 

dos recursos e possibilidades tecnológicas, valendo-se de muitos aplicativos, mas 

sempre com a preocupação de não fazer ‘pirotecnia digital’. 

A tecnologia, para esta instituição, pode ajudar ao docente ‘fazer melhor ainda 

aquilo que ele já faz muito bem’. Hoje, se fala em mudança de cultura metodológica, 

e as universidades vêm formando profissionais de educação numa perspectiva do 

século 19, com alunos enfileirados, lousas tradicionais e ensino ‘um para muitos’, 

mas a escola se coloca numa posição de buscar um “ensino adaptativo” de 

tecnologia, quer dizer, eu conheço as suas preferências de aprendizagem, cada um 

sugere um caminho e esses caminhos se cruzam no compartilhar dos conteúdos, 

quando os alunos começam a produzir este material.  

A instituição A entende que é urgente formar uma cultura de educação com 

mobilidade voltada para a ubiquidade, não importando qual dispositivo, se é celular 

ou tablet, para que não nos tornemos reféns de uma lógica de mercado. 

Com relação a algumas das principais experiências realizadas pela escola, 

existe uma simulação de caça ao tesouro nas aulas de geografia, pelos alunos do 

ensino médio. Neste caso, o GPS nativo do tablet é acionado. Há ainda trabalhos de 

arte a partir e registros em imagem e interferências nestes mesmos registros. A 

escola destaca ainda o uso constante do Moodle e do aplicativo Scratch30, 

desenvolvido pelo MIT. Atualmente, o Scratch, que definido como uma comunidade 

de aprendizagem criativa, para criar histórias, jogos e animações e compartilhar na 

internet, conta com mais de três milhões de projetos compartilhados em rede. 

Do infantil ao ensino médio, para cada segmento há aplicativos, abordagens e 

estratégias diferenciadas, que variam de acordo com a faixa etária, potencial 

cognitivo e conteúdos específicos. Os tablets são comprados pelo colégio A, que 

                                                           
30

 http://scratch.mit.edu/ 
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entrega em comodato aos pais dos alunos. A internet que os alunos utilizam nesta 

instituição é 100% da escola, em sistema wi-fi, mas nem sempre funciona bem, pois 

a região central da cidade (localização da escola) recebe muita interferência. De 

qualquer forma, a escola não classifica a internet para os alunos como um problema, 

pois quando o wi-fi não funciona bem eles usam o 3G, e muitos deles têm a sua 

própria rede e pacote de dados para acesso à internet. 

No colégio B, embora não tenha sido apresentado um projeto pedagógico claro 

e definido para o uso dos dispositivos móveis, e o trabalho tenha sido iniciado 

apenas em 2013, o foco do uso dos tablets tem sido pedagógico, buscando sempre 

explorar as características da tecnologia que realmente contribuirão para o processo 

ensino-aprendizagem, como a mobilidade e a facilidade de uso. 

Mesmo ainda no começo, há um trabalho desenvolvido nos LMD (Laboratórios 

Multidisciplinares) da escola com notebooks que atendem à necessidade de 

desenvolver atividades nas quais os alunos produzam e sejam protagonistas do 

próprio aprendizado. As atividades com os dispositivos móveis pretende seguir a 

mesma filosofia, mas ainda é muito cedo para avaliar os resultados. No Colégio B, 

os docentes têm liberdade de definir, preparar e utilizar toda a tecnologia disponível, 

sem restrição alguma. 

Do 6º ano do ensino fundamental a 3ª série do ensino médio, há uma 

distribuição equilibrada de aparelhos entre os alunos das disciplinas. Quando se 

observa um uso maior em uma ou outra matéria, é pelo interesse e empenho do 

professor, e não pela disciplina. 

A escola B dispõe de 45 iPads 2 e 20 aparelhos Motorola Xoom. A escola 

conta ainda com um laboratório com 27 computadores ‘desktops’ e outro com 25 

notebooks. Os laboratórios de Física, Química e Biologia utilizam notebooks e/ou 

desktops, e os dispositivos utilizados como laboratório móvel (iPads / Motorola 

Xoom) são do colégio. Cerca de 50% dos professores da escola B utilizam 

dispositivos digitais móveis em sala de aula, conectados com rede de internet wi-fi 

nas dependências e internet cabeada nos laboratórios.  

Em relação à formação dos docentes para isso é continuada: Introdução aos 

tablets; formas de produção de conteúdo; produção básica de jogos, em parceria 

com instrutores da Apple no Brasil. 
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Já na escola C, quando o uso dos tablets é pelas crianças, duas professoras as 

acompanham em cada sala, uma principal e outra auxiliar, além da professora de 

informática que deve acompanhá-las com o mínimo possível de interferência nas 

atividades propostas pelo professor. 

O colégio C se coloca na situação de pensar o uso dos aparelhos, propor 

projetos e usos diferenciados, desde stopmotion com crianças de 10 anos do 5º ano 

até o levantamento de espécies do bosque mantido pela instituição em suas 

dependências internas, e troca de dados da pesquisa com os alunos de outros 

países, como a Alemanha. Em outra situação, uma vez por ano, um grupo de alunos 

vai a Bertioga, litoral norte de São Paulo, estudar o meio, e o colégio explora a 

mobilidade para que os alunos façam registros em imagem com tablets, e usem 

também geolocalização. 

Há ainda experiências nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino Médio, por 

um ano, a partir de livros digitalizados. Neste tipo de experiência, a única 

preocupação é técnica, dado que o aluno pode esquecer o aparelho ou a bateria do 

tablet não ficar ‘carregada’ o suficiente para durar o período de uma aula inteira sem 

ligação elétrica.  

Uma experiência com crianças de 1 a 3 anos também chamou a atenção de 

todos na escola C: oito crianças e nove pessoas adultas foram colocadas em uma 

sala de aula. Os nove adultos ficaram por três horas conversando e se movendo e 

as crianças não perderam a atenção em relação ao que estavam fazendo com os 

tablets, pelo contrário, trabalharam juntas e se ajudaram.  

Alunos de quatro anos são incentivados a pesquisar em buscadores com o 

conhecimento silábico que já possuem. Para isso, a escola C adota o Zuggi31, um 

aplicativo com interface de jogo que funciona como buscador dirigido às crianças 

desta faixa etária. O Zuggi foi criado pelas brasileiras Natália Andreoli Monteiro, 

graduada em Administração de Empresas pela ESPM-SP, com extensão em Gestão 

de Operações Globais pela University of California, e Luciana Barbieri, graduada em 

Engenharia da Computação pela Unicamp, com MBA executivo em e-Business pela 

FGV. O aplicativo tem o apoio do Ministério da Educação brasileiro.  

Com o uso de tablets, os alunos da escola C se tornaram mais interessados, 

colaboradores e autônomos, e passaram a ter capacidade de criação muito maior 

                                                           
31

 www.zuggi.com.br/. 
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com o uso dos dedos diretamente na tela. Falando de cognição e coordenação 

motora fina, é muito mais fácil e associativo para eles o toque na tela, o contato 

direto com o aparelho, do que o uso do teclado e do mouse como instrumentos 

intermediários de contato com o conteúdo. A maior prova é uma experiência com as 

crianças, que reproduziram a metamorfose de uma borboleta: os alunos montaram a 

evolução da borboleta com massinha, registraram com imagens fotográficas e as 

professoras os ajudaram a montar um breve filme. Eles participaram com a 

montagem das massinhas, registrando as fotos e, depois, durante a montagem do 

filme, dando palpites do tipo: ‘o filme está muito rápido’ ou ‘o filme está muito 

devagar’. 

As principais experiências envolvendo dispositivos móveis na escola C são 

com alunos de 1 a 4 anos (nível 1), 5 a 10 anos (nível 2) e todos os que estão no 

ensino médio. O docente agenda um horário e os tablets são levados para a sala de 

aula ou para outros espaços do colégio. O aluno sempre está acompanhado de um 

professor do colégio ou auxiliar de tecnologia. O aluno retira o aparelho por ordem 

de chamada (para haver maior controle na retirada e devolução), e existe um rodízio 

de empréstimo incentivado pela escola por área: biologia, matemática, química, 

física e português. Os professores destas disciplinas podem ficar algumas semanas 

com os equipamentos para fazer um levantamento dos melhores aplicativos. 

A escola C é proprietária dos tablets, mas, quando a experiência é com 

telefones celulares, os aparelhos utilizados devem ser dos próprios alunos. O 

colégio tem internet wi-fi em todo o campus e a internet é cabeada nos laboratórios.  

O colégio D, um CEU (Centro Educacional Unificado), administrado pela 

prefeitura de São Paulo, possui três gabinetes com 36 netbooks cada. Um dos 

gabinetes é destinado aos professores dos 3os, 4os e 5os anos para o projeto Khan 

Academy (e qualquer outra atividade que o professor deseje). Os outros dois fazem 

parte do projeto 2.0, organizado pela prefeitura, mas que ainda não acontece 

efetivamente. 

A escola D pensa que, muitas vezes, os equipamentos podem servir apenas 

como um atrativo, e não devem ser explorados em suas inúmeras possibilidades. Se 

não houver um sentido real, a tecnologia em si não trará nenhum benefício de 

aprendizagem. Não se trata de acesso, nem mesmo frequência no uso da 

tecnologia, mas é uma questão de concepção de educação, de como usa-la para 

inovar a aula, favorecer a aprendizagem e, a partir de uma avaliação fundamentada, 
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quais as intervenções que a tecnologia permite fazer nas diversas atividades 

aplicadas ao aluno. 

Este CEU considera que o grande desafio da equipe administradora é 

despertar o interesse dos docentes para que não somente usem os recursos a seu 

favor, mas que atribuam objetivos de aprendizagem usando estes mesmos recursos. 

Do 3º ao 5º anos, os alunos têm aula semanal no laboratório de informática. Os 

professores podem realizar experiências, utilizando o recurso que julgarem 

necessário. Há restrição do administrador (rede) que impede a instalação de alguns 

programas que não sejam considerados pertinentes ao aprendizado do aluno, no 

entanto, caso haja necessidade, a escola intervém junto à secretaria de Educação a 

liberação do que é solicitado pelo docente. 

A escola D, além dos gabinetes com 36 netbooks cada, deixa à disposição dos 

professores cinco projetores portáteis e 18 tablets, todos os equipamentos 

pertencentes à escola. Um dos gabinetes foi doado pela Fundação Lemann, parceira 

no projeto Khan Academy, já mencionado. Somente cerca de 20% dos professores 

deste CEU realizam experiências com os dispositivos móveis em sala de aula. A 

escola tem rede de acesso à internet wi-fi nas dependências e internet cabeada nos 

laboratórios, e não apresenta um programa específico de formação ou incentivo dos 

seus docentes para estas experiências. 

De forma geral, podemos observar que existe um interesse quase inevitável de 

as escolas entrevistadas nesta primeira etapa da pesquisa apostarem nos 

dispositivos móveis como tecnologias digitais presentes no cotidiano das escolas, 

sejam eles celulares, tablets ou notebooks e netbooks. Na mesma medida, as 

escolas se deparam com o problema da falta de preparação pedagógica, visto que 

não há um plano pedagógico definido para os usos destes dispositivos. 

Para além desta importante observação, notamos que existe uma lacuna entre 

o nível de acesso aos aparelhos entre alunos e professores para uso prático destes 

dispositivos móveis, que se reflete em sala de aula. Os alunos parecem sempre mais 

à vontade com os aparatos que seus mestres. Mesmo assim, o uso é cada vez mais 

comum, a tecnologia vem deixando de ser uma barreira e a inclusão à mobilidade 

tecnológica é maior.  

Os governos têm investido para que as escolas públicas também tenham 

condição de trabalhar com aparelhos digitais móveis junto ao seu corpo docente e 

discente e os dispositivos são cada vez mais presentes na vida das pessoas 
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(atualmente os números apontam para mais de um aparelho móvel para cada 

brasileiro), embora não se reflita na realidade da escola D, e todas as escolas 

pesquisadas possuem internet sem fio, facilitando o acesso à internet dos alunos 

para as atividades de aula. 

Observando a importância em se buscar modelos adaptativos, a formação de 

professores com preocupação pedagógica para o uso de dispositivos móveis em 

sala de aula é cada vez mais urgente, cada vez mais necessária.  

Há muitos projetos e testes com uso de aplicativos para celulares, tablets ou 

netbooks para explorar ambientes virtuais de aprendizagem e outros recursos 

tecnológicos que buscam ampliar a experiência dos alunos com diferentes níveis de 

imersividade, mas que, objetivamente, não apresentam sentido claro e resultados 

comprovados de eficiência cognitiva para o aprendizado do aluno. 

Para a continuidade da pesquisa, uma das instituições foi investigada com 

maior profundidade. 

 

6.1 A EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA DE SÃO PAULO 

 

Após o estudo de casos múltiplos aplicado na primeira fase, fez-se necessário 

partir para a escolha de uma das instituições visitadas que melhor oferecesse a 

experiência de observar, apresentar e discutir resultados consistentes sobre as 

possíveis aplicações de tecnologia digital móvel em disciplinas de sala de aula. O 

maior desafio foi pensar critérios objetivos para a escolha, dado que não há, ainda, 

uma sólida relação entre os dispositivos e as metodologias de ensino e didáticas 

oficiais das escolas, em sua maioria.  

A instituição escolhida para as visitas em maio, junho, agosto e setembro de 

2014, a partir de critérios discutidos na metodologia deste trabalho, foi uma escola 

privada localizada na região central da cidade de São Paulo, a escola A, que já 

promove o uso oficial de dispositivos móveis em diversas atividades curriculares e 

extracurriculares, incentiva, mesmo que ainda de forma tímida, seus docentes a 

adotar métodos considerados inovadores e é reconhecida pelo pioneirismo em tais 

experiências. 

Para que tenhamos uma dimensão de todas as mudanças, um exemplo: há 

pouco mais de 3 anos, em 2011, a professora Adriana Higuchi, alertava para um fato 

curioso - após um estudo realizado por ela com alunos de 13 a 19 anos e entrevistas 
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com professores de redes públicas e particulares, concluiu que, apesar da 

popularização dos aparelhos celulares no país, principalmente entre os jovens, a 

aplicação em atividades pedagógicas era considerada algo incompatível com o 

ambiente escolar tradicional. A pesquisadora afirmou, na conclusão dos seus 

estudos, desconhecer sobre as possibilidades dessa aplicação em aulas e ainda 

observou certa resistência por parte dos profissionais em considerar a hipótese. 

Segundo Higuchi, a recusa em incluir o dispositivo como auxiliar no processo 

de educação formal-fundamental, entre outros motivos, de acordo com os relatos, 

passa pelo fato destes aparelhos desviarem a atenção do aluno e contribuírem para 

a indisciplina em sala de aula. Por outro lado, pelo que pudemos observar 

atualmente, a tendência geral é para que haja uma rápida inversão nesse sentido.  

De acordo com um estudo recente da GlobalWebIndex, por exemplo, 40% dos 

brasileiros, homens e mulheres, com idades entre 16 e 24 anos, passam mais de 

duas horas conectados à internet, via celulares, todos os dias; em segundo lugar, 

porque as escolas visitadas ao longo do estudo nitidamente demonstraram interesse 

em descobrir a melhor maneira de utilizar os dispositivos adaptando-os aos modelos 

tradicionais de ensino, e em nenhum momento cogitaram a possibilidade de ignorá-

los. 

A proposta educacional do colégio, de clara formação humanista, se ampara na 

formação de um indivíduo com consciência de suas possibilidades e limitações, 

munido de uma cultura que lhe permita conhecer e compreender o mundo e refletir 

sobre o papel do homem, segundo a própria escola. A instituição afirma preocupar-

se em formar indivíduos com visão crítica, capazes de atuar de maneira eficaz na 

nossa realidade e no pleno exercício de sua liberdade interior. 

Para aprender, o estudante da escola A deve saber interagir, deixando de ser 

apenas um receptor de informações para ser também um produtor, algo que 

também observamos nas instituições que buscam aprender a utilizar os dispositivos. 

As dificuldades, para o pensamento desta escola, devem ser compartilhadas entre 

os próprios discentes e com os professores, mas também, ao mesmo tempo, 

resolvidas com autonomia pelo aluno. O espírito de equipe, desenvolvido em sala, 

faz com que todos cresçam juntos, apoiados na experiência do convívio com o outro. 

Os alunos da escola A, de acordo com a coordenação de tecnologia educacional, 

crescem conscientes da capacidade de transformar a sociedade, e sabedores das 

suas responsabilidades como cidadãos atuantes. 
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Nesse sentido, para tentar entender que universo recente é esse que se 

desenha, foram realizadas muitas visitas à escola e os resultados estão organizados 

em três relatos de experiências (I, II e III), como se pode ler a seguir. 

 

Imagens 2, 3 e 4 – Alunos utilizam laptops durante atividades em sala de aula 
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Imagem 3 
 

 
 
 
 
Imagem 4  
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I - Leitura Digital – a experiência dos ‘pequenos’ com os livros interativos 

 

Duas pessoas controlando uma turma de 28 alunos - uma funcionária monitora 

responsável por distribuir os tablets e colocá-los da maneira mais organizada 

possível em cada mesa, com quatro cadeiras cada, e a professora, que chega com 

os alunos depois que a sala está preparada para recebê-los. 

O local é a biblioteca da escola. Cada mesa é composta por quatro lugares, ou 

seja, os alunos serão incentivados a trabalhar em equipe, coletivamente, embora os 

aparelhos portáteis sejam, como vimos ao longo do trabalho, um convite ao 

individualismo. A monitora, além de distribuir os aparelhos, liga um a um e os testa 

em relação ao funcionamento. Um deles não funciona. Anotação feita, número de 

registro do aparelho anotado e equipamento enviado ao setor responsável. Ao final 

ela os recolhe, e os tranca novamente numa grande caixa de metal cinza. Circula 

pela sala o tempo todo, enquanto os alunos utilizam o equipamento, e dá o suporte 

técnico necessário às crianças quando elas apresentam dúvidas em relação ao 

melhor manuseio. A monitora não interferiu em momento algum na área pedagógica 

ou nas atividades e dinâmicas propostas pela professora. 

Os tablets, estes da marca Motorola, modelo 800, foram distribuídos somente 

no horário da aula. Durante a troca de turma para uso regular da biblioteca, um 

aluno de outra turma perguntou se poderia pegar um daqueles equipamentos e 

utilizá-lo por empréstimo durante o recreio, mas não conseguiu. A distribuição é 

muito criteriosa e organizada. 

A turma que vivenciou a experiência com os livros interativos é de Ensino 

Fundamental I (3º ano – entre 7 e 9 anos). Os alunos se organizaram bem em 

relação ao uso dos tablets, estão acostumados a essa dinâmica de leitura proposta 

regularmente pela professora. Cada criança sentou em seu lugar e tomou posse de 

um aparelho. Todos já chegaram à biblioteca com as atividades discutidas 

anteriormente em sala de aula, e sabiam o que e como fazer.  

Toda a dinâmica proposta pela professora de Literatura levou exatamente 30 

minutos. A atividade consistia em os alunos lerem quantas histórias conseguissem 

neste tempo, e interagissem, discutindo com os colegas mais próximos. Eles 

estavam organizados nas mesas com quatro lugares e poderiam compartilhar entre 

eles as informações sobre as histórias. Não houve quem ficasse em absoluto 

silêncio, pois, em cada mesa, trocavam informações sobre as suas histórias. A 
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disposição das mesas e cadeiras e o próprio ambiente estimulavam o contato e a 

iniciativa do aluno para interagir, mas talvez esta tenha sido a única novidade, pois a 

proposta da atividade não ofereceu grande inovação pedagógica.  

Apesar disso, as crianças, em sua maioria, ao final da experiência, afirmaram 

preferir a leitura nos tablets ao papel, embora alguns tenham manifestado interesse 

maior nos livros impressos “dependendo da história e das ilustrações”. Estes 

apontaram como livro ideal para se acompanhar na versão impressa um título que 

se chama “O Diário de um Banana”, um livro pensado para que o aluno escreva 

informações segundo a sua vontade e seja, ele, uma espécie de coautor da sua 

própria narrativa. 

O que pudemos perceber com bastante força é que os estudantes desta faixa 

etária são condicionados por um perfil de leitor bastante diferenciado em 

comparação a gerações anteriores. Os aprendizes querem participar e interagir, 

independentemente do dispositivo ou da plataforma. No caso dos que disseram 

preferir os tablets nas aulas de literatura, alegando entender mais e melhor as 

histórias, a constatação está mais que clara. No caso dos que manifestaram 

interesse maior no impresso para algumas histórias, observamos que tais histórias 

mencionadas são todas aquelas que permitem algum tipo de interação, como a 

intervenção na construção e condução do texto. Isto denota um interesse claro pela 

participação.  

Seja pelo tablet, celular ou por um livro impresso, a criança de 

aproximadamente 8 anos já desenvolve a iniciativa de buscar um espaço onde 

possa intervir, participar e criar, descobrindo e redescobrindo coisas a todo instante, 

denunciando uma urgência cada vez mais evidente em se construir uma espécie de 

pedagogia da descoberta e da pro-atividade. Repito, independentemente da 

plataforma, embora aparelhos modernos digitais potencializem a pro-atividade do 

aluno, criança ou adolescente. 

No colégio A – mas é esta a realidade de centenas de escolas - notamos que o 

sistema escolar passa por uma transição de um modelo do século XIX para outro 

que busca adaptar-se às exigências e emergências atuais. A aprendizagem 

requerida atualmente é aquela que se propõe a construir junto com o aluno a 

informação, e não somente transmiti-la, e a pedir que as crianças acumulem, 

retenham e reproduzam informação à sua maneira, desde que de maneira correta. A 

escola que simplesmente levar informação ao seu aluno está na contramão do 
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ensino no século XXI, pois, na era digital, a informação está à mão de todos e pode 

ser acessada por qualquer pessoa. É preciso saber ouvir, entender, processar, 

reconstruir e organizar o conhecimento de maneira acima de tudo criativa para 

resolver problemas. 

O aluno Gabriel, de 8 anos, afirmou que se sente incomodado toda vez que o 

aparelho trava ao virar a página do seu livro digital, mas, ainda assim, “é melhor ter 

muitos livros em apenas um aparelho, que carregar muitos livros pesados na 

mochila”. 

Nem todos os alunos desta idade afirmaram usar tablets fora da escola ou 

além das aulas, porque não possuem um aparelho como este. Os pais não permitem 

também que alguns deles utilizem algum celular do tipo smartphone, fato que gerou 

constrangimento, já que a escola estimula o uso dos aparelhos para fins 

pedagógicos, mas os pais proíbem fora da escola por medo de mau uso por parte 

dos filhos. “Meu pai me deu um kindle, assim posso ler os muitos livros que eu 

preciso e quero”, disse a aluna Mariana, de 9 anos. Outras três crianças desta 

mesma turma, na mesma faixa etária, também afirmaram ter um kindle em casa, ao 

invés de um tablet ou smartphone. 

 Já a professora circulou pela sala durante toda a dinâmica, observando o 

comportamento dos alunos e incentivando o trabalho e a leitura em grupo. Ela ouviu 

aluno por aluno ler a história que escolheu para avaliar se a criança consegue ler 

corretamente. A docente se mostrou convicta de que seus alunos preferem ler as 

histórias nos tablets devido à possibilidade de se aprofundar e imergir na história 

através da interatividade proporcionada pelo livro digital, mas se surpreendeu ao 

notar que alguns deles preferiam ainda o contato com o impresso.  

Ela reconheceu, no entanto, que, em algumas aulas como esta, utiliza novos 

dispositivos com velha pedagogia, pois “os alunos leem pelo dispositivo e 

reproduzem a leitura, assim como certamente faziam os alunos de gerações 

anteriores, sem tablets ou computadores, numa biblioteca cheia de livros como 

esta”. Mesmo assim, entende ser útil o uso de tablets, pois “o aluno fica mais atento, 

observa mais e desvia menos a atenção quando está usando um tablet”. Segundo 

ela, pelo que já constatou em aulas e turma anteriores, as crianças se perturbam 

com os livros por serem tão estáticos e a falta de movimento os incomoda, 

desviando as atenções para outras coisas e tirando a concentração na leitura.  
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A professora entende também que, por mais complexo que seja pensar um 

modelo de educação mais ativo com uso de tecnologia, vale a pena já que o aluno 

do ensino fundamental faz parte de uma geração sem limites, ou seja, qualquer 

desafio proposto é entendido pelas crianças como meta e todos se esforçam para 

alcança-la. “É uma geração sem limites, tudo pode ser feito e eles se esforçam”. 

 

II - A Matemática no tablet 

 

Desta vez, agora para a matemática, outra turma de 3º ano do Ensino 

Fundamental I participou de uma dinâmica que fez uso de tablets. A plataforma 

educacional escolhida foi a Kademi, um ambiente virtual de aprendizagem com foco 

nos recursos lúdicos e ferramentas de incentivo à educação, que busca incorporar 

novos formatos de avaliação. 

As perguntas dos alunos ao longo da atividade foram as mais comuns. Ouvia-

se, por exemplo: “O que eu faço agora nisso?”; “Não tem jogo, não quero mais”; “Eu 

estava fazendo e saiu sozinho”; “Tá tudo muito lento”. A atividade proposta numa 

sala de aula tradicional com carteiras alinhadas - só não tão tradicional pela enorme 

lousa digital à frente - era o “desafio do dia” em matemática.   

A startup francesa Kademi, com 3 anos no mercado, “hoje rodou muito bem”, 

comemorou a funcionária responsável pela implantação da ferramenta na escola, 

que estava neste dia acompanhando a atividade na sala de aula a fim de anotar os 

pontos positivos e negativos da implantação. Se, na atividade anterior, de Literatura, 

havia apenas a professora e uma monitora, desta vez havia também uma segunda 

monitora, que acompanhou de perto a interação das crianças com a Kademi. 

No trimestre entre abril e junho de 2014, a empresa que implantou a Kademi na 

escola realizou a transposição de todos os 4 mil jogos de flash para o html 5. Foi 

como mudar as peças de um avião em pleno voo, mas deu certo”, disse a 

funcionária monitora da Kademi. Uma série de instabilidades, problemas no servidor, 

ajustes, muitas melhorias, desafios, e a startup pode ser considerada como numa 

fase de estabilização para o uso. 

Os tablets já são usados com certa frequência no Ensino Fundamental I da 

escola A, nas disciplinas de Ciências, Matemática, Português, História e Geografia, 

e, recentemente, no segundo semestre de 2014, a escola ainda realizou 
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experiências pela Kademi em Inglês e na área das Artes. Para o inglês, segundo a 

monitora, faltava ainda passar por alguns ajustes e novos testes”.  

Para a professora, o incentivo e o desafio são o que atrai o interesse dos 

alunos pequenos para esta plataforma virtual de educação. Para cada acerto é 

gerada uma pontuação e cada pontuação pode gerar um dinheiro virtual na moeda 

Pokz. Existem dois tipos de moedas virtuais no Kademi, “Pokz” e “Kadz”. Os Pokz 

são pontos de conhecimento conquistados quando os diferentes desafios são 

finalizados e os Kadz são uma premiação em dinheiro (moeda fictícia) que só os 

pais podem liberar na conta do aluno, conforme ele jogar, melhorando suas notas e 

os pais acharem que os filhos são merecedores. Os pontos todos somados podem 

ser usados para aprimorar a experiência na plataforma educacional ou até mesmo 

trocados por prêmios reais. 

Os pais, portanto, acompanham o desempenho do aluno nas matérias pela 

pontuação que ele recebe, e o dinheiro virtual possibilita à criança cuidar do seu 

avatar pessoal, avatar de casa ou pet. O aluno tem sempre como objetivo acabar a 

tarefa rapidamente para brincar, mas sem deixar de acertar as perguntas, para 

ganhar os Pokz e Kadz necessários e interagir com o seu pet, casa ou avatar.  

Ao todo eram 100 mil alunos cadastrados no Kademi até setembro de 2014. A 

empresa responsável define oficialmente a plataforma como um mundo virtual onde 

o aluno aprimora o que aprende na escola, enquanto se diverte e supera desafios. 

Através de um mapa interativo, a criança imerge e transita pela Vila kademi, cria um 

perfil, troca mensagens com os amigos e colegas de turma, constroi uma casa 

virtual, tem acesso a milhares de games educativos e pode conquistar um lugar no 

hall da fama. A empresa aposta todas as suas fichas na crença de que o aluno 

aprende muito mais enquanto interage com os amigos virtuais e colegas de classe, 

além da coletividade, pois é possível criar equipes para jogar e pontuar em grupo. 

Importante ressaltar, segundo a empresa, que o ambiente lúdico proporcionado ao 

aluno no kademi segue as orientações do Ministério da Educação brasileiro e 

complementa as aulas tradicionais dadas na escola, não tem o objetivo de substituí-

las. 

A grande novidade apresentada pela empresa que gerencia o Kademi é que, 

até o fim de 2014, houve testes para a finalização de um projeto que pensa o uso de 

aplicativos educacionais com o Kademi específicos para telefones celulares, que 

demandam uma configuração técnica e design diferentes dos tablets. 
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Para a professora responsável pela proposta educacional da disciplina, eles (os 

alunos) criam uma concorrência enorme para ver quem se sai melhor na turma, 

todos querem ganhar, e quem acerta mais, ganha mais dinheiro dinheiro virtual. Não 

é ruim, segundo ela, é saudável, porque, para que um supere o outro, ele precisa 

aprender bem a matéria e só assim acerta as respostas dos desafios. O meio pelo 

qual eles competem é que se torna um diferencial, porque são as lições. Nenhum 

jogo ou desafio é pensado sem o apelo educativo, sem foco no ensino. Quanto 

maior o embasamento e o conhecimento da matéria, mais pontos eles ganham. Eles 

não chegam a discutir ou brigar por terem mais ou menos pontos e dinheiro. Eles 

apenas comparam o tempo todo, e, de forma saudável, um tenta superar o outro. 

Para esta dinâmica, a professora dividiu as crianças da turma em três blocos e 

cada bloco desenvolveu uma atividade separadamente. As crianças tiveram cerca 

de dez minutos para cada “bloco” de exercícios. Enquanto o bloco A fez o desafio de 

matemática, o B desenvolveu atividades relacionadas à outra disciplina e assim 

seguiu. Importante ressaltar que, aproximadamente trinta alunos acessando de uma 

só vez a plataforma, sobrecarregou algumas vezes o sistema, dificultando um pouco 

o pleno funcionamento. Ficou lento. 

No início, os alunos se desesperaram com a lentidão da rede e, ao achar que o 

problema era no seu aparelho, saíram perguntando uns aos outros se o outro estava 

conseguindo entrar na plataforma ou fazer o login. A dificuldade no acesso durou 

cerca de quinze minutos. A atividade total levou entre 20 e 30 minutos.  

Alguns alunos tiveram problemas ao usar somente o tablet como recurso e 

adotaram o papel como apoio para fazer as contas. Foram três, entre os 32 alunos 

presentes, as crianças que adotaram o método tradicional de fazer contas, com 

lápis, borracha e caderno, ou rabiscando palitinhos pela folha e contando um a um 

até encontrar a solução num breve problema de adição e subtração. Os alunos que 

optaram pelo papel como apoio demoraram mais para encerrar o desafio, mas 

erraram menos que a maioria que ficou somente nos tablets. A professora alega que 

estes três casos são de alunos com dificuldades de concentração nos dispositivos 

móveis, e que não fizeram a opção pelo papel por puro gosto. 
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Imagem 5 – Alunos utilizam tablets nas aulas de matemática e literatura 

 

 

Fonte: Arquivo da escola 

 

 

III – Os registros de um parque por alunos do Ensino Médio 

 

As mudanças do ensino fundamental para o ensino médio já começam pela 

plataforma. Nada de Kademi, isto fica para as crianças. Aqui a plataforma adotada é 

o ambiente virtual, Moodle. A distribuição das tarefas acontece ainda na parte de 

dentro da escola, na sala de aula, entre o professor e os alunos, que se reúnem para 

discutir a melhor maneira de desenvolver o tema proposto, antes de partirem para 

um parque próximo ao colégio, já sabendo o que precisam fazer e como irão aplicar. 

A atividade de Geografia é para mensurar o parque e realizar entrevistas com o 

público que esteja no local. A experiência teve início exatamente neste semestre, e 

trata-se de uma proposta didática nova na escola, envolvendo as áreas de 

tecnologia, geografia, língua portuguesa e artes. A ideia, segundo o professor 

responsável, é integrar as três áreas por meio da tecnologia, que as canalizaria 

como uma espécie de eixo central.  

Mas que aplicativo é melhor para esta atividade?, questiona uma aluna, mesmo 

com as orientações recém-transmitidas pelo professor antes de chegarem ao 
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parque. “O melhor é o Sketchup, que vocês já usaram com a professora de artes”, 

responde pacientemente o professor. “Ah, sim, aquele que você tira uma foto e 

depois desenha por cima? Já sei qual é... desculpe, é que não funciono muito bem 

na parte da manhã”, brinca a adolescente. Eram 11h05 de uma quarta-feira e a 

atividade se desenrolaria naquele espaço por 45 minutos, até as 11h50. O Sketchup 

é uma ferramenta virtual de desenho em 3D. Na descrição oficial, é apresentado 

como a maneira mais fácil e tolerante de ser utilizada para que se desenhe 

facilmente em três dimensões.  

São duas as tarefas diferentes propostas, uma é a foto do espaço, a outra é o 

desenho em estilo “croqui” a ser posteriormente produzido, utilizando-se como 

molde a foto original. O aluno é desafiado a desenhar o plano e depois o entorno, 

trabalhando em equipe. Dois professores acompanham os alunos pelo parque e 

tiram fotos enquanto eles trabalham. 

O wi-fi é um importante problema técnico a ser driblado, um desafio a ser 

superado, e não é mero detalhe, já que a internet é fundamental para esta atividade. 

A escola instalou um “access point” em um dos seus portões de entrada e saída 

para que os alunos obtivessem rede controlada pela escola até certo ponto. O sinal 

funciona a até 15 metros de distância, entre a saída da escola e a entrada do 

parque, segundo o responsável pelo departamento de tecnologia da escola, que não 

abre mão dos seus alunos utilizarem apenas wi-fi, para que possa controlar melhor o 

que os alunos fazem e acessam. 

Novas tecnologias, mas velhos problemas de déficit de atenção. “Professor, 

não entendi nada. É para desenharmos um mapa mesmo, cada um tá falando uma 

coisa?”, pergunta um pequeno grupo de alunas, 20 minutos após o início da 

dinâmica. “É para desenhar o croqui, mulher, já expliquei isso muitas vezes”, explica 

o, menos paciente, professor. “O croqui – continua ele - é aquele mapinha 

desenhado à mão livre que representa os caminhos possíveis de serem trilhados 

aqui nesta zona do parque, aquilo que vocês observarem e que valha a pena ser 

destacado no desenho”. 

Os alunos estão divididos em grupos também para entrevistar as pessoas que 

transitam pelo parque naquele horário. “Pessoal, daqui adiante o wi-fi não funciona 

mais, hein... vocês precisam ficar no máximo até esta linha imaginária, daqui para 

trás no sentido da entrada da escola”, orienta a professora responsável pelas 

tecnologias aplicadas à educação na escola, que também acompanhou este grupo. 
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Além das fotos e desenhos, os alunos fazem também as entrevistas com um 

questionário preparado pelo professor. Ao final, produzem um questionário sobre a 

disciplina e geram uma avaliação. 

“Já entrevistamos dois estrangeiros”, anima-se um grupo de alunos, que 

parece ignorar a existência dos tablets e dos dispositivos para se encantar mais com 

a experiência de interagir com as pessoas de outros países, de culturas diferentes, 

presentes no parque.  

Por outro lado, um grupo se preocupa mesmo com o funcionamento técnico 

das coisas: “Professor, não estamos conseguindo enviar as entrevistas que fizemos 

para o Moodle”. “É que vocês precisam ir até a faixa que o nosso access point 

atende, aquela linha imaginária, lembram-se?”, aponta o professor. 

“Este pessoal aqui é mais esperto e antenado, a outra turma, anterior, foi mais 

parada e difícil de desenvolver”, comentou o professor. A docente responsável pela 

tecnologia destaca outro ponto, a certa altura: “Agora sabemos que tudo funciona e 

dá certo aqui no parque; no começo tínhamos medo, era um desafio, mas agora não 

mais; os alunos mais velhos gostam de atividades externas com tablets, tenho 

certeza, e aprendem mais desta forma”.  

Ela conta, empolgada, que, ao final de junho, os alunos e a escola realizaram 

em conjunto um projeto cidadão em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Nesta 

ocasião, os alunos saíram para fotografar as calçadas e a acessibilidade no bairro. 

As turmas eram em um número maior, destaca a docente, e por isso foi muito 

interessante, pois eles conseguiram fazer um mapa coletivo através do Google 

Maps. Criaram legendas com as palavras “acessível” e “inacessível” e o resultado foi 

excelente, pois, além disso, os alunos propuseram soluções aos inacessíveis e o 

resultado de tudo está online; eles não se limitaram a mapear. 

Neste momento, o tablet de um dos alunos caiu ao chão e rachou a tela. Na 

escola A, os alunos são responsáveis pelos aparelhos que utilizam. Os pais deste 

aluno serão cobrados e terão que arcar com o prejuízo. Os tablets são 

disponibilizados por um ano ao aluno, que assina um termo de responsabilidade, e 

só precisa devolver os aparelhos no período de férias. 

Os alunos mais velhos relatam que, no primeiro ano de prática com os tablets, 

os professores não orientavam muito os alunos, que jogavam o tempo todo nas 

aulas e não prestavam atenção nas aulas. Não havia muita evolução, mas com o 

tempo houve muitas mudanças, alunos e professores aprenderam a conviver com os 
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tablets, além da lousa digital e o uso dos aplicativos à disposição. Os professores 

também começaram a pensar novos métodos de ensino ao longo do tempo e a 

utilizar melhor as ferramentas em benefício das aulas e dos alunos. 

“Eu uso o tablet para tudo na escola”, conta um dos alunos. “Faço resumo, 

estudo, faço exercícios, anotações; consigo organizar uma espécie de caderno 

digital para todas as disciplinas; faço mapas mentais das disciplinas; tiro fotos da 

lousa, pois há professores que nos preferem ver prestando atenção às aulas a 

copiar a lousa, e depois permitem que tiremos fotos do que ficou no quadro ao final 

da explicação, e eu prefiro assim também”. O aluno conta, ainda, que outra 

professora permite a gravação da aula inteira com o celular ou tablet, e isto facilita 

muito, pois a turma tem um grupo de estudos na sala que interage sobre o conteúdo 

das aulas pelo aplicativo de mensagens instantâneas, whatsapp, acessível pelo 

celular, e neste aplicativo é mais prático enviar imagens e áudios, que textos. Em 

outra atividade, os alunos deveriam pegar uma foto qualquer, e nela colocar alguma 

coisa que se relacionasse com o conteúdo estudado em filosofia. Na altura, 

estudavam os valores humanos, como respeito, ética e moral, e deveriam tentar 

materializar tais valores numa edição de imagens.  

Quase ao final da atividade no parque, o professor de Geografia explicou que a 

escola tem projetos para instalar QR Codes pelo parque onde os alunos mapeiam e 

registram coisas em três idiomas pelo menos: inglês, espanhol e português, e que 

as informações sejam úteis a alguém, por exemplo para os turistas. 

O professor explica que, pela experiência que já teve com os alunos mais 

velhos, nas diferentes atividades com tablets, os adolescentes ficam mais 

autônomos, mas precisam ser incentivados. Não é porque eles têm um dispositivo 

às mãos que as coisas vão funcionar, eles precisam de orientação para aprender a 

usar aquela ferramenta em benefício do estudo e do seu próprio aprendizado. Há 

quem ainda resista e queira/prefira as anotações no papel, e os docentes respeitam. 

Os alunos não são obrigados a utilizar os tablets, mas são muito incentivados. 

No Ensino Médio eles podem ficar mais tempo com os tablets. “Escolhemos o 

Ensino Médio pela responsabilidade que eles (os alunos) têm, pois são mais 

experientes e terão maior zelo na guarda do equipamento”, diz a professora.  

A preocupação desta escola ao incentivar o uso dos tablets por todos, é que o 

modelo da escola tradicional engessa o aluno e ele precisa obter novas 

experiências. “Os alunos do método tradicional permanecem presos a uma 



127 
 

pedagogia que não vão encontrar quando saírem da escola. Aqui eu vou preparando 

para muito além da universidade, penso na vida deles e no mercado de trabalho. 

Usando os tablets, eles precisam aprender a se organizar e organizar uma enorme 

quantidade de material, eles se obrigam a usar o dropbox, os dispositivos de 

armazenamento na nuvem, e este é o primeiro grande desafio: de que maneira me 

organizo?” 

A primeira aula dos alunos mais velhos para o uso dos tablets nas disciplinas é 

sobre o que é um dropbox e como organizar arquivos em nuvem. “Eles precisam 

aprender a mexer muito bem com os programas Adobe também, que têm 

ferramentas de escrita e edição. Além disso, precisam organizar o material pessoal, 

pois se trata de uma geração extremamente imagética com milhares de imagens e 

vídeos próprios, mas sem muitos limites ou organização”.  

A escola também desenvolve, junto aos alunos de Ensino Médio, um espaço 

de Recursos Educacionais Abertos (REA). Nele, são disponibilizados alguns 

materiais didáticos em formato digital, e o aluno pode conferir o material multimídia 

produzido. A melhor parte do projeto é que todo o conteúdo disponibilizado no site 

pode ser utilizado e adaptado, já que está sob a licença Creative Commons. 

Segundo a escola, o REA é um espaço que incentiva a colaboração e o 

compartilhamento de ideias para melhorar a produção já existente e permitir o 

acesso amplo a um conteúdo de qualidade. 

Os tablets, de forma geral, assim como os laptops e os telefones celulares 

apresentam uma estrutura não-linear de aprendizagem que não condiz com as 

estruturas formais e lineares com as quais ainda estamos acostumados. Embora 

haja diferença entre as estruturas, não é possível estabelecer resultados concretos 

sobre a eficácia desta nova estrutura que já se desenha e, aos poucos, se consolida 

no cotidiano das escolas. 

No caso da escola visitada neste estudo, as crianças entre 7 e 9 anos 

apresentaram tanta facilidade e habilidade com os aparelhos quanto a geração mais 

velha, adolescente, com cerca de 14 e 15 anos. O que diferencia a experiência entre 

as duas faixas etárias é a preocupação da escola em apontar caminhos 

pedagógicos para os usos dos aparelhos. No caso das crianças, a preocupação é 

que os dispositvos sejam úteis como primeiro contato, como ferramenta inicial 

apresentada com a qual elas trabalharão até o final da sua formação escolar. Os 

primeiros toques na tela, manuseios e interações com programas que incentivam a 
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leitura, os cálculos matemáticos e os desenhos são os pontos positivos. Já em 

relação aos adolescentes, a escola demonstra nítida preocupação com a formação 

pessoal e profissional ao ensinar como ser colaborativo no universo dos recursos 

educacionais abertos, como utilizar um ambiente AVEA, como explorar os recursos 

de realidade aumentada (virtual) associado a um espaço público (presencial), como 

num parque, e de que maneira se pode unir todas essas habilidades em prol de uma 

comunidade, como a atividade proposta aos alunos de Ensino Médio de mapear as 

calçadas da região da escola que apresentam problemas para a mobilidade de 

pessoas com deficiência e mostrar os resultados à prefeitura de São Paulo. 

Como ponto negativo fica a estranha sensação de se dar muita importância aos 

dispositivos e ao mesmo tempo não haver tantos aparelhos para todos os alunos, 

devendo prestar-se ao regime de comodato ou empréstimo em sistema rodízio, ou 

seja, nem todos os alunos podem ser contemplados ao mesmo tempo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do trabalho, nos capítulos que antecederam estas conclusões, 

consideramos a popularização de alguns novos aparelhos tecnológicos no Brasil e o 

acesso em grande escala das pessoas à integração entre as plataformas, num 

movimento de convergência que atinge os campos da comunicação e também da 

educação. Destacamos ainda, a rigor, que a investigação não representa o final de 

uma pesquisa, tampouco a conclusão de uma tese, mas parte de uma comprovação 

que pode e deve ser vista como um ponto de continuidade, e não o desfecho. O 

trabalho, sem qualquer pretensão de ser definitivo, permitiu contribuir com propostas 

que possam tornar-se temas para trabalhos futuros, como a necessidade de se 

encontrar ferramentas e métodos para a validação das experiências de 

aprendizagem produzidas em cada projeto, nesta área. 

Percebemos que novas ferramentas podem modificar as atividades em uma 

escola, mas não devemos conduzir a educação ou a aprendizagem em função da 

tecnologia, que é passageira por tratar-se de um movimento evolutivo, e quase 

sempre instrumento mercadológico de influência social. Na prática, quando uma 

nova tecnologia, como é o caso dos celulares e tablets, passa a ser incorporada 

como instrumento mediador de uma determinada atividade, pode apenas alterá-la. 

Neste estudo, buscamos informações de análise em documentos e relatos de 

experiências - dada a grande limitação da ausência de referenciais bibliográficos 

sobre algo tão recente - e aqui ressaltamos também a importância da pesquisa que 

pode servir de base informativa para futuros trabalhos neste campo. 

As escolas pesquisadas em São Paulo, de forma geral, diminuíram a “brecha 

digital”, que já foi maior, relativamente ao uso de tecnologias novas que 

progressivamente vêm sendo adotadas, como as móveis. Podemos dizer, portanto, 

que, em São Paulo, as escolas estão aceitando bem as inovações tecnológicas, na 

medida em que, aos poucos, partem para um movimento de distanciamento do 

método fordista de uma fábrica uniformizadora de ensino, mas ainda incorporando 

mal, a partir do momento em que entendem o melhor uso, mas não conseguem 

aplicar. 

Como característica discente, podemos inferir que a capacidade dos alunos 

para criar e partilhar colaborativamente o conhecimento, ou seja, de exercitarem a 

pró-atividade, e a igual capacidade do professor para possibilitar ao aluno abertura 
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ao aparecimento de novos conhecimentos, utilizando-se dos dispositivos que estão 

à sua mão, são características essenciais para que o aluno ativo se torne também, 

no futuro, um profissional ativo. As tecnologias móveis, como celulares e tablets, 

demonstram ter condição de ajudar nos desafios trabalhistas deste século. Não seria 

absurdo dar voz aqui ao professor de matemática indiano, Salman Khan, quando 

afirma que, em cinco anos, talvez vejamos as aulas se modificarem e o espaço físico 

das escolas e universidades se tornarem, também, um ambiente de conversas, 

instruções e projetos. No caso da escola visitada, vimos isso na prática, tanto em 

aulas regulares quanto nas extracurriculares do laboratório de robótica, por exemplo. 

Lá, não existem temas específicos a serem abordados ou planos de estudo 

considerados mais rígidos, como numa disciplina, os alunos pesquisam, se ajudam, 

os professores que por lá transitam orientam, dão ideias, discutem de maneira 

descontraída e tiram dúvidas. Este modelo, ainda informal, faz todo sentido e pode 

ser um caminho. 

Diante de tudo que foi analisado e apresentado, ao seguirmos pelas 

características tecnológicas e o comportamento social nesta segunda década do 

século XXI, podemos também entender a educação como sócio-conectiva (social-

connectivity), porque mantém em sua política educacional a característica da 

sociedade em permanente processo de mudança, mas agrega o conectivismo e a 

mobilidade como traços fortes na tecnologia, a partir de um desdobramento da 

aprendizagem construtivista.  

Os dispositivos móveis são recursos tecnológicos cada vez mais populares 

entre alunos e professores e com eles é possível explorar a ampliação do 

aprendizado a partir das novas experiências com softwares, sites e aplicativos 

educacionais, contribuindo como apoio pedagógico. Aqui, o professor passa a ser 

também curador, além de mediador, na busca pelas novidades e pelos novos 

programas que sejam interessantes ao bom suporte ao aluno em meio a tantas 

novidades. Este professor deve ainda ser grande conhecedor da tecnologia, ou seja, 

dominar a ferramenta tanto quanto o aluno. 

O movimento de aproximação cada vez maior do virtual e do presencial é a 

realidade. Não há mais espaço para se falar em divisão entre os ambientes desde 

que a evolução da informática e o surgimento da internet desvelaram-nos a 

desterritorizalização. Isto em qualquer área. Na educação sócio-conectiva, proposta 

neste estudo, há duas mudanças perceptíveis fundamentais em relação às 
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anteriores: 1- Agora o aluno é intimamente ligado à tecnologia da qual faz uso, os 

dispositivos nunca foram tão próximos das pessoas pela sua praticidade e 

portabilidade, e o conceito de máquinas como extensão do homem, de Marshall 

McLuhan - ou de quase um sex appeal do inorgânico, de Mário Perniolla - nunca foi 

tão presente; assim, a mudança estrutural pode acontecer a partir das 

transformações culturais, de forma horizontal entre discente e docente, e não mais 

como o movimento vertical dos anos 90; e 2- Assim como acontece na comunicação 

social e em tantas outras esferas da sociedade, as tecnologias móveis e o 

conectivismo levaram ao ambiente de ensino o ativismo do aluno - ter a iniciativa de 

levar ao professor não apenas as dúvidas, mas materiais que podem ser 

fundamentais para determinada aula, além de ele mesmo, o aluno, dar o tom da 

continuidade e ditar o ritmo do seu aprendizado, individualizando o ensino; com isso, 

o modelo massivo de ensino, influenciado por um fordismo industrial, está em crise. 

Atualmente, nesta segunda década do século XXI, a ideia de se trazer o mundo 

para dentro de uma sala de aula por meio dos dispositivos e, assim, deixar uma aula 

mais dinâmica ou menos atraente, é comum como procedimento metodológico. Os 

alunos têm mais agilidade que seus professores em relação ao uso dos aparelhos, 

devido às interfaces mais amigáveis a eles que aos seus docentes, mas pecam por 

não conseguirem, sozinhos, tirar melhor proveito da experiência.  

A maioria dos alunos que participaram desta investigação pertence à geração 

de nativos digitais e está acostumada à leitura na tela, na palma da mão. Esta 

geração, como vimos, sente-se mais confortável em trabalhar num teclado de celular 

ou tablet na própria tela do que escrever num papel ou utilizar um computador 

desktop. No entanto, a preferência pela leitura no papel ainda foi mencionada por 

alguns participantes, e percebemos na prática.  

A geração do touchscreen já nasceu imersa num mundo repleto de telas, 

televisões em alta definição de imagem e som, interatividade, convive com os pais 

trocando mensagens com eles em áudio via aplicativos, como o whatsapp, fala com 

o irmão que está fazendo intercâmbio na Austrália pelo Skype, e acessa à internet 

para postar e comentar fotos e vídeos de qualquer lugar do mundo. Os protagonistas 

da educação sócio-conectiva parecem nascer já com um chip instalado e diferente 

das gerações anteriores. 

Já os aparelhos digitais móveis não exigem treino dos alunos sobre como 

utilizá-los, é intuitivo, o que aumenta a velocidade no manuseio e busca de 
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informação numa pesquisa, por exemplo; pode aumentar a motivação e o interesse 

nas atividades escolares, por tornar as aulas mais participativas e interativas, mas 

pode, também, ser um instrumento de distração com jogos e uso de aplicativos de 

bate-papo ou redes sociais. No geral, notamos uma maturidade não encontrada em 

estudos de anos anteriores, fato que, para nós, se configurou num impacto positivo. 

Além das experiências descritas neste estudo com dispositivos móveis, vale 

ressaltar a lousa digital, uma das atrações desta nova fase tecnológica do ensino-

aprendizagem. Trata-se de uma lousa que funciona como tela vinculada a uma tela 

de computador ou tablet, e o professor pode administrar uma aula de forma 

multimídia e interativa, e uma caneta especial pode funcionar como se fosse um 

mouse. Notamos também, pelas entrevistas e visitas às escolas, que os professores 

precisam sentir-se mais seguros para utilizar os recursos, sem medo de errar ou de 

serem superados pelos alunos. 

As escolas têm abusado também do uso de ambientes de ensino à distância, 

ou, atualmente, também semipresencial, foco principal desta tese, já que podem (os 

ambientes) ser acessados pelos dispositivos móveis em coordenação do professor. 

Em 2006, por exemplo, apenas 15% dos professores da escola pesquisada 

exploravam junto aos alunos o uso do moodle, blackboard ou qualquer outro espaço 

virtual de ensino e aprendizagem, mas 8 anos depois, quase todos eles já se sentem 

à vontade neste ambiente. No ambiente virtual da escola, os alunos encontram 

conteúdos complementares às aulas e interagem com os colegas. 

Todas estas tecnologias, de alguma forma, têm o potencial de apoiar a 

aprendizagem individual e colaborativa e os processos de construção do 

conhecimento, contudo são necessárias adequadas mudanças na pedagogia. Mais 

importante que a ferramenta são os processos e as estratégias, e nisso as escolas 

devem se focar atualmente.  

Sobre a administração dos recursos móveis (dispositivos) as escolas 

demonstraram seguir caminhos diferentes, algumas valendo-se de recursos próprios 

e outras a fechar parcerias com empresas privadas ou o poder público. Este ponto é 

muito importante de continuar a ser investigado e fica como indicação para aqueles 

que se interessarem, pois o bom gerenciamento dos aparelhos é também 

fundamental para o seu sucesso em sala de aula, e não há, ainda, um modelo muito 

bom ou definitivo a ser apresentado como resultado conclusivo. 
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Sem pretensão alguma de alterar os rumos da educação no país, esta 

pesquisa “O uso limitado de dispositivos móveis em sala de aula por uma geração 

sem limites” apontou que as instituições devem transmitir aos alunos o 

conhecimento que está nos livros, como sempre foi, mas também ensinar como 

aplicar o conhecimento que eles proporcionam. O ensino, por mais esforço que as 

escolas estejam fazendo, ainda está muito preso a técnicas convencionais 

ultrapassadas. É preciso entender que, na educação sócio-conectiva, prevalece a 

importância da formação de redes de contatos e o ensino da aplicação do 

conhecimento para as mais diversas áreas sociais e profissionais do estudante, e 

não mais a seleção de obras que um aluno precisava ler para ser considerado apto 

a seguir sua vida pós-escola, como funcionava no início do século XX até o fim dele. 

É um momento de desafios e dúvidas para todos, escolas, alunos, professores e 

educadores em geral. 
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ANEXO 1 
 

Carta enviada por um dos colégios visitados ao longo desta pesquisa aos pais 

de alunos para o início do semestre. Na carta, a escola chama a atenção para o uso 

de tablets e a importância do uso deste dispositivo em sala de aula para o discente. 
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ANEXO 2 

 

A seguir, uma sequência de nove tabelas apresenta resumidamente os 

resultados obtidos na fase inicial da pesquisa com profissionais de tecnologia e 

educadores das escolas visitadas. 

 

Tabela 1. Datas das Entrevistas 
 

Colégio A 
 

17/Junho/2013. 

Colégio B 
 

19/Junho/2013. 

Colégio C 
 

21/Junho/2013. 

Colégio D 
 

19/Agosto/2013. 

 

Tabela 2. Qual é o segmento (escolaridade) ao qual o dispositivo é aplicado?  
 

Colégio A 
 

Do Infantil ao Ensino Médio. 

Colégio B 
 

Do 6º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino 
Médio. 

Colégio C 
 

De 1 a 4 anos (Nível 1), de 5 a 10 anos (Nível 2) e Ensino 
Médio. 

Colégio D 
 

Do 3º ao 5º ano. 
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Tabela 3. Como a escola organiza o uso dos aparelhos? 
 

Colégio A 
 

Para cada segmento há aplicativos, abordagens e estratégias 
diferenciadas, que variam de acordo com a faixa etária, 
potencial cognitivo e conteúdos específicos. 

Colégio B 
 

Há uma distribuição entre as disciplinas, mas, às vezes, 
observa-se um uso maior em uma ou outra, e isso se dá pelo 
interesse e empenho do professor e não pela disciplina. 

Colégio C 
 

O docente agenda um horário e os tablets são levados para a 
sala de aula ou para os diversos espaços do colégio; o aluno 
sempre está acompanhado de um professor do colégio ou 
auxiliar de tecnologia; o aluno retira o aparelho por ordem de 
chamada (para haver maior controle na retirada e 
devolução); existe um rodízio incentivado pela escola por 
área: biologia, matemática, química, física e português; os 
professores podem ficar algumas semanas com os 
equipamentos para fazer um levantamento dos melhores 
aplicativos. 

Colégio D 
 

Os alunos têm aula semanal no laboratório de informática. 
Os professores podem realizar experiências, usando o 
recurso que julgarem necessário. Há restrição do 
administrador (rede) que impede a instalação de alguns 
programas, no entanto, se houver necessidade, a escola 
intervém junto à Secretaria de Educação a liberação do que é 
solicitado pelo docente. 

 

Tabela 4. Que dispositivos são mais utilizados e de quem são os aparelhos? 
 

Colégio A 
 

Os dispositivos mais utilizados pela escola são os tablets. Os 
aparelhos são comprados pelo colégio, que entrega em 
comodato aos pais dos alunos. 

Colégio B 
 

Os dispositivos mais utilizados pela escola são tablets e 
netbooks. A escola dispõe de 45 iPads 2 e 20 Motorola 
Xoom. A escola conta ainda com um laboratório com 27 
desktops e outro com 25 notebooks. Os laboratórios de 
Física, Química e Biologia utilizam notebooks ou desktops; 
os dispositivos utilizados como laboratório móvel (45 
iPads/20 Xoom) são do colégio. 

Colégio C 
 

Os dispositivos mais utilizados pela escola são tablets, 
telefone celular e lousa eletrônica. A escola é proprietária dos 
tablets e da lousa eletrônica. Os celulares são dos alunos. 

Colégio D 
 

Os dispositivos mais utilizados pela escola são os netbooks. 
A escola dispõe de três gabinetes com 36 netbooks, cada. A 
escola tem também à disposição dos professores 5 
projetores portáteis e 18 tablets; todos os equipamentos 
pertencem à escola. Um dos gabinetes foi doado pela 
Fundação Lemann, parceira no projeto Khan Academy. 
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Tabela 5. Quais docentes utilizam dispositivos móveis em sala de aula? 
 

Colégio A 
 

Não respondido. 

Colégio B 
 

Cerca de 50% dos professores. 

Colégio C 
 

Não respondido. 

Colégio D 
 

Cerca de 20% dos professores. 

 

Tabela 6. A escola tem um projeto pedagógico claro, estruturado e definido 
para as experiências com os dispositivos móveis? 
 

Colégio A 
 

Não. 
 

Colégio B 
 

Não. 
 

Colégio C 
 

Não. 
 

Colégio D 
 

Não. 
 

 

Tabela 7. A escola já possui resultados concretos analisados a partir de 
experiências com dispositivos móveis? 
 

Colégio A 
 

Não, apenas algumas experiências. 

Colégio B 
 

Não, apenas algumas experiências. 
 

Colégio C 
 

Sim, mas apenas com resultados pontuais e parciais.  
 

Colégio D 
 

Sim. O mais conhecido é o projeto da Khan Academy. 
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Tabela 8. Como é o acesso dos alunos à rede? Usam 3G? Usam a rede da 
escola (wi-fi)? A rede funciona bem para o que precisam? 
 

Colégio A 
 

A internet que os alunos usam é 100% da escola em sistema 
wi-fi, mas nem sempre funciona bem. A região central da 
cidade (localização da escola) recebe muita interferência. De 
qualquer forma, a escola não classifica a internet para os 
alunos como um problema, pois quando o wi-fi não funciona 
bem eles usam o 3G, e todos eles têm a sua própria rede 3G. 

Colégio B 
 

Wi-fi nas dependências e internet cabeada nos laboratórios. 
Funciona bem. 

Colégio C 
 

Wi-fi nas dependências e internet cabeada nos laboratórios. 
Funciona bem. 

Colégio D 
 

Wi-fi nas dependências e internet cabeada nos laboratórios. 
Funciona bem. 

 

Tabela 9. Como é a formação do professor? Existe um plano para que o 
docente seja bem orientado ao uso de dispositivos móveis? 
 

Colégio A 
 

Promoção de eventos periódicos e trabalho com parcerias. 
 

Colégio B 
 

Não. 
 

Colégio C 
 

Formação continuada: Introdução aos tablets; formas de 
produção de conteúdo; produção básica de jogos, em 
parceria com instrutores da Apple no Brasil; e e-books. 

Colégio D 
 

Não. 

 


