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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objeto de estudo inovações pedagógicas com o uso dos 
dispositivos móveis, particularmente, os smartphones. Nessa direção, tem por objetivo 
geral analisar as inovações pedagógicas com o uso de smartphone, com base no 
olhar do estudante do ensino técnico. E os objetivos específicos são: i. analisar se, na 
visão dos discentes, existem nas práticas pedagógicas possibilidades inovadoras de 
aprendizado com os dispositivos móveis, especialmente com o smartphone; ii. 
identificar o que os discentes pensam sobre o conhecimento que alunos e professores 
têm sobre o uso dos dispositivos móveis como ferramenta pedagógica; iii. levantar se 
existem experiências pedagógicas vivenciadas no contexto escolar do ensino técnico, 
com o uso dos dispositivos móveis. Contribuições de autores do campo de estudos 
das tecnologias e inovações na educação (LÉVY, 2014; GOMEZ, 2004, 2013, 2015; 
CARLINI & LEITE, 2009; LIBÂNEO, 2012; MERIJE, 2012; CARBONELL, 2002; 
SANTAELLA, 2013; SACCOL, 2010) e da formação e prática pedagógica dos 
professores (ENGUITA, 1989; FREIRE, 1997, 2000, 2013; GIMENO SACRISTÁN, 
1995; NÓVOA, 1995; TARDIF, 2002), compõem o referencial teórico. Fundamentada 
na metodologia qualitativa, utilizou-se para a coleta de dados  desta pesquisa a técnica 
de grupo focal (GATTI, 2012) com dois grupos de estudantes do  1.º módulo do curso 
de informática de uma escola técnica estadual da cidade de São Paulo. Para o 
tratamento dos dados foi realizada a análise de conteúdo (FRANCO, 2008) das 
transcrições do encontro realizado com cada um dos grupos e das respostas do 
questionário preenchido individualmente pelos discentes. São resultados  deste 
estudo: i. a constatação de possibilidades pedagógicas inovadoras favoráveis com o 
uso dos smartphones, ainda que com desafios e pontos de atenção para o uso destes 
de forma pedagógica, tendo em vista a discussão da regulamentação e da 
dependência da tecnologia móvel; ii. A formação da comunidade escolar sobre o uso 
dos smartphones como possibilidade pedagógica inovadora; iii. As experiências 
apresentadas pela pesquisa e pelos estudantes como favoráveis à adoção de 
possíveis políticas de inclusão do smartphone como ferramenta de apoio às práticas 
pedagógicas. Conclui-se, portanto, com base no olhar discente, que existem 
possibilidades de criar inovações pedagógicas com o uso de smartphones nas 
instituições escolares, tendo em vista diretrizes que possam ser construídas 
coletivamente e de forma participativa pela própria comunidade escolar no contexto 
do processo de elaboração de seu Projeto Político-Pedagógico. 

Palavras-chave: Inovação pedagógica. Aprendizagem móvel. Aprendizagem ubíqua. 
Tecnologia móvel. M-learning. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research has as its object of study pedagogical innovations with the use of mobile 
devices, particularly the smartphones.  In this direction, has by general objective to 
analyze the pedagogical innovations using smartphone, based in the eyes of the 
technical education students.  And the specific objectives are: i. analyze whether, in 
the view of the students, there are, innovative possibilities of learning with mobile 
devices in pedagogical practices, especially with the smartphone; ii. identify what the 
students think about the knowledge that students and teachers have about the use of 
mobile devices as a pedagogical tool; iii. raise whether there are pedagogical 
experiences lived in the school context of technical education, with the use of mobile 
devices. Contributions from authors from the field of studies of the technologies and 
innovations in the education (LÉVY, 2014; GOMEZ, 2004, 2013, 2015; CARLINI & 
LEITE, 2009; LIBÂNEO, 2012; MERIJE, 2012; CARBONELL, 2002; SANTAELLA, 
2013; SACCOL, 2010) and of training and pedagogical practices of teachers 
(ENGUITA, 1989; FREIRE, 1997, 2000, 2013; GIMENO SACRISTÁN, 1995; NÓVOA, 
1995; TARDIF, 2002), compose the theoretical references. Based on the qualitative 
methodology, the focus group technique (GATTI, 2012) was used to data collect of this 
study with two students groups of the 1st module of informatics course of a public 
technical school of the São Paulo’s city. For the treatment of the data was performed 
content analysis (FRANCO, 2008) of the transcripts of the meeting conducted with 
each one of the groups and from the questionnaire answers filled individually by 
students. The results of this study are: i. the verification of the favorable innovative 
pedagogical possibilities with the use of smartphones, yet with challenges and 
attention points for the use of these in a pedagogical way, taking into view the 
discussion of regulation and reliance on mobile technology; ii. the training of the school 
community about the use of smartphones as innovative pedagogical possibility; iii. the 
experiences presented by research and by students as favorable to the adoption of 
possible policies of inclusion of smartphone as a tool to support pedagogical practices. 
It was concluded, therefore, based on the look of the students that there are 
possibilities to create pedagogical innovations with the use of smartphones in learning 
institutions, considering the guidelines that can be built collectively and in a 
participatory manner by the own educational community in the context of the 
elaboration process of its Political-Pedagogical Project. 

Key Words: Pedagogical innovation. Mobile learning. Ubiquitous learning. Mobile 
technology. M-learning. 

 

 

 

 



 
 

RESUMEM 

 

Esta investigación tiene por el objecto de estudio innovaciones pedagógicas con el 
uso de los dispositivos móviles, particularmente, los smartphones. En esa dirección, 
tiene por objectivo general analizar las innovaciones pedagógicas con el uso del 
smartphone, basado en la mirada de los estudiantes de la educación técnica. Los 
objetivos específicos son: i. analizar si, en la visión  de los estudiantes, hay en las 
prácticas pedagógicas posibilidades innovadoras de aprendizaje con los dispositivos 
móviles, en especial con el smartphone; ii. identificar que piensan los estudiantes 
sobre el conocimiento que alumnos y profesores tienen acerca de la utilización de 
dispositivos móviles como una herramienta pedagógica; iii. levantar si hay 
experiencias pedagógicas vividas en el contexto escolar de la educación técnica con 
el uso de dispositivos móviles. Contribuciones de los autores en el campo de la 
tecnología de estudio y las innovaciones en la educación (LEVY, 2014; GOMEZ, 2004, 
2013, 2015; CARLINI & LEITE, 2009; LIBÂNEO, 2012; MERIJE, 2012; CARBONELL, 
2002; SANTAELLA, 2013; SACCOL, 2010) y de la formación y prácticas pedagógicas 
de los profesores (ENGUITA, 1989; FREIRE, 1997, 2000, 2013; GIMENO 
SACRISTÁN, 1995; NOVOA, 1995; TARDIF, 2002), constituyen el referencial teórico. 
Con base en la metodología cualitativa se utilizó para el levantamiento de datos de 
esta investigación la técnica de grupo focal (GATTI, 2012) con dos grupos de 
estudiantes del primer módulo del curso de informática de una escuela técnica 
estadual de la ciudad de São Paulo. Para el tratamiento de los datos se utilizó el 
análisis del contenido (FRANCO, 2008) de las transcripciones del encuentro realizado 
con cada uno de los grupos y de las respuestas de los cuestionarios insertados 
individualmente por los estudiantes. Los resultados de este estudio son: i. la 
constatación de posibilidades pedagógicas innovadoras favorables con la utilización 
de los smartphones, aunque con desafíos y puntos de atención para el uso de éstos 
de manera pedagógica, con vistas a la discusión de la regulación y la dependencia de 
la tecnología móvil; ii. La formación de la comunidad escolar sobre el uso de los 
smartphones como posibilidad pedagógica innovadora; iii. Las experiencias 
presentadas por la investigación y por los estudiantes como favorables a la adopción 
de políticas de inclusión potenciales del smartphone como herramienta de apoyo a las 
prácticas pedagógicas. Se concluye, por lo tanto, con base en la visión del estudiante 
que hay posibilidades de crear innovaciones pedagógicas con el uso de los 
smartphones en las instituciones escolares, teniendo en vista las directrices que 
puedan ser construidas colectivamente y de manera participativa por su propia 
comunidad escolar en el contexto del proceso de elaboración de su Proyecto  Político-
Pedagógico. 

Palabras clave: Innovación pedagógica. Aprendizaje móvil. Aprendizaje ubicua. 
Tecnologia móvil. M-learning. 
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“Quem não é capaz de amar os 

seres inacabados não pode 

educar.” (Paulo Freire, 1983)



15 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Minha trajetória profissional se iniciou em 1983 quando entrei para o curso de 

“Licenciatura em Educação Física”. Após trabalhar três anos, como professora de 

Educação Física, segui para outra área de estudos, desta vez em “Processamento de 

Dados”, finalizando a graduação em 1989. Trabalhei na área de Informática por mais 

de duas décadas, mas apesar de estar em um ambiente de escritório, com frequência 

me via dentro da área didática. O ambiente da sala de aula sempre me acompanhou 

e conquistou. Foram inúmeros cursos ministrados, em diversas áreas e para diversas 

empresas. Após 23 anos, percebi que era a hora de me dedicar exclusivamente à sala 

de aula e abandonei uma carreira de sucesso como Consultora de TI em 2010. 

Se, de um lado, senti um choque financeiro, consequência da diferença 

salarial das atividades; de outro, senti uma liberdade em poder ser eu mesma diante 

de uma turma de alunos do curso técnico de Informática. Finalmente poderia criar, 

inventar, ensinar, aprender e, principalmente, me divertir diante de uma turma inteira 

de alunos prontos para me ver e ouvir. Simplesmente, amei. Foi mais do que 

gratificante saber que nunca é tarde para iniciar, transformar e, especialmente, nunca 

é tarde para ser diferente. 

Atualmente, leciono para o curso técnico de Informática no Centro Paula 

Souza, em duas escolas da zona norte de São Paulo. Em uma delas, também 

coordeno o projeto Portal Educacional Clickideia e o projeto Parceria Microsoft com o 

Centro Paula Souza. 

Nestes anos, minha reflexão se tornou constante sobre as possibilidades e 

metodologias de ensino e aprendizagem no contexto profissional do estudante, com 

o objetivo de aproximar, de forma inovadora e lúdica, o ambiente escolar do ambiente 

profissional. 

Minha motivação para estudar inovações tecnológicas nas práticas 

pedagógicas vem da própria experiência em sala de aula. Foram inúmeras as 

situações em que me deparei com um degrau nas práticas pedagógicas, com relação 

ao que existe de mais novo em termos de tecnologia. Algumas perguntas ecoavam. 

Os alunos têm acesso à tecnologia inovadora como instrumento pedagógico? Os 

professores conhecem esses instrumentos pedagógicos? 
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Encontrar um ambiente escolar com laboratórios de informática incompletos 

foi um elemento importante para pesquisar algo que pudesse agregar valor à 

infraestrutura existente nas escolas. Dentre as diversas inovações tecnológicas que 

poderiam ser estudadas, elenquei as três que mais me chamaram a atenção: 

computação na nuvem, tecnologias móveis e redes sociais. Pensando em um aluno 

conectado, acostumado a usar essas ferramentas diariamente, qualquer uma  dessas 

tecnologias provocaria um estudo crítico, como possibilidade pedagógica.  

Encontrei, assim, uma forte inquietação para pesquisar como podemos 

pensar essas novas ferramentas para possíveis melhoras nas práticas pedagógicas, 

não só do ponto de vista do uso destas, mas como instrumento didático, que nas 

estratégias de aprendizagem, inserem o aluno e o professor como protagonistas. 

Se a inquietude remetia à busca de novas tecnologias para as salas de aula, 

o caminho seguido foi pesquisar livros, dissertações, teses, artigos e documentos que 

tivessem, dentro dos temas escolhidos, palavras como: inovação, tecnologia, 

mobilidade e aprendizagem móvel. No apêndice A é possível encontrar a trajetória de 

estudo dos principais documentos pesquisados, entre os quais destacam-se aqui, 

quatro dissertações de mestrado e um artigo. São eles: ”Teorias de aprendizagem em 

curso e educação a distancia: um estudo de caso” (SOUZA, 2008); “Tecnologias 

móveis na educação” (HIGUCHI, 2011), “Mobile Learning em Química: uma análise 

acerca dos aplicativos disponíveis para tablets” (NICHELE, 2013); “MobiSQL: 

ferramenta m-learning para ensino da linguagem SQL” (SILVEIRA, 2010); e, “A 

contradição entre a tradição e a inovação pedagógica no processo educativo das 

escolas públicas municipais de Anápolis”. (FERREIRA, 2011) 

Dentre os temas de pesquisa levantados, decidi estudar a tecnologia móvel 

por entender que ainda há espaço para um estudo crítico do uso dos smartphones 

como ferramenta pedagógica. Sendo este, um assunto ainda novo na educação, 

encontrei poucos estudos, especialmente sobre como os discentes veem o uso  desse 

aparelho como possibilidade pedagógica. Partindo do pressuposto que os 

smartphones fazem parte do cotidiano dos alunos, me vi engajada em desenvolver 

esta pesquisa focada no olhar dos discentes sobre as inovações pedagógicas, em 

especial, com a tecnologia móvel. 

Pode parecer óbvio que os alunos sejam favoráveis ao uso dos dispositivos 

móveis do tipo smartphones, durante as aulas, mas uma pesquisa crítica alavancaria 
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uma importante discussão, confirmando ou não essa hipótese e trazendo 

contribuições à educação. Foi este o meu ponto de partida. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste início de século XXI, por um lado, vê-se uma geração cada vez mais 

engajada com as novas tecnologias – os alunos preocupados em comunicar-se com 

os colegas e, por outro, docentes ainda distantes dos conhecimentos tecnológicos, 

por pertencerem a gerações anteriores. Barreiras são abertas na sociedade do 

conhecimento. A sociedade da informação e do conhecimento vem sendo debatida 

por autores como Pierre Lévy, ao citar a tecnologia digital como um “[...] novo espaço 

de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo 

mercado da informação e do conhecimento” (LÉVY, 2014, p. 32). Compreender essa 

situação educacional versus as tecnologias envolve entender as inovações, seus 

benefícios e/ou prejuízos para a comunidade escolar como um todo. 

Assim, nos dias de hoje, vê-se a tecnologia na educação através de feitos 

nesse sentido e é notável um avanço pedagógico com o uso de dispositivos móveis, 

desde o mais simples editor de textos a aplicativos interativos que motivam cada vez 

mais discentes e docentes no processo da aprendizagem. 

Pesquisas acadêmicas acerca do uso das tecnologias móveis em sala de aula 

ainda apresentam possibilidades de reflexão para ampliar estudos sobre estas em 

uma perspectiva crítica quanto ao processo de aprendizagem. Isto implica sua 

utilização não só por docentes e discentes, mas também por todas as instituições 

responsáveis pela educação. 

E, partindo dessas considerações, propõem-se como objeto deste estudo: 

inovações pedagógicas com o uso dos dispositivos móveis. Embora os tablets e os 

laptops sejam dispositivos móveis, nesta pesquisa visa-se concentrar os estudos 

principalmente nos smartphones1. Deste questionamento central, elaborou-se as 

seguintes questões: 

 Há possibilidades de práticas pedagógicas inovadoras com os dispositivos 

móveis, na visão dos discentes? 

                                                        
1 Smartphone (telefone inteligente, numa tradução livre do inglês) é um telefone móvel com 
funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas executados por seu 
sistema operacional. (ClickMobile, 2015, s/p). 
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 Qual a percepção que discentes do curso técnico têm sobre o 

conhecimento que alunos e professores possuem sobre o uso de 

dispositivos móveis? 

 Os discentes identificam experiências pedagógicas inovadoras com o uso 

dos dispositivos móveis? 

Nessa direção, tem-se por objetivo geral analisar as inovações pedagógicas 

com o uso dos dispositivos móveis com base no olhar de estudantes do ensino 

técnico. E os objetivos específicos são: 

 Analisar se, na visão dos discentes, existem nas práticas pedagógicas 

possibilidades inovadoras de aprendizado com os dispositivos móveis, 

particularmente com o smartphone; 

 Identificar o que os discentes pensam sobre o conhecimento que alunos 

e professores têm sobre o uso dos dispositivos móveis como ferramenta 

pedagógica; 

 Levantar se existem experiências pedagógicas vivenciadas no contexto 

escolar do ensino técnico, com o uso dos dispositivos móveis. 

Embora os discentes já conheçam as tecnologias móveis em seu âmbito 

pessoal, não necessariamente as dominam no âmbito pedagógico. Segundo pesquisa 

publicada no jornal Folha de São Paulo: “Uma análise dos dados da PNAD, do IBGE, 

mostra que a maioria dos estudantes do Brasil possui aparelho celular a partir do 7º 

ano do ensino fundamental, ou seja, com uma média de 12 anos de idade” (Folha de 

São Paulo, 2013, p.1). Considerando os dados dos dispositivos móveis, pesquisas 

apontam os aparelhos celulares como uma das tecnologias mais presentes no dia a 

dia dos brasileiros. “[...] O celular é a segunda tecnologia mais presente nos domicílios 

brasileiros, atrás apenas da televisão. Ele faz parte do cotidiano de 87% dos lares no 

país, enquanto a TV chega a 98% deles” (CGI, 2012, p. 38). 

Em relação ao uso de aparelhos celulares, os dados revelam que “No Brasil, 

o percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade que possuíam um aparelho 

celular para uso pessoal passou de 36,6% (55,7 milhões) em 2005 para 69,1% (115,4 

milhões) em 2011” (IBGE, 2013, s/p). 

Com relação à quantidade de aparelhos celulares adquiridos no Brasil, 

incluindo todas as tecnologias (GSM, CDMA, TDMA, AMPS), segundo a empresa 

Teleco (TELECO, 2015, s/p), em 2015, o Brasil terminou o mês de abril com quase 
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283,5 milhões de aparelhos celulares habilitados. Isso representa uma densidade de 

cerca de 138,94 aparelhos celulares para cada 100 habitantes, ou seja, quase 1,4 

aparelhos celulares para cada habitante. Só no mês de janeiro de 2015, quase 1 

milhão de aparelhos foram habilitados. Considerando o número total de aparelhos 

celulares até abril de 2015, em todo o território nacional, o estado de São Paulo lidera  

esse ranking com mais de 69 milhões, sendo que, quase metade desse valor, cerca 

de 36,5 milhões pertence à cidade de São Paulo. 

Ao se analisar os dados dos celulares por grau de instrução, já em 2013, a 

faixa etária analisada nesta pesquisa (estudantes que cursam ou já cursaram o ensino 

médio), constata-se que a quantidade de pessoas com ensino médio que possui e usa 

um aparelho celular é superior a 90%, conforme mostra a tabela 1 (Anexo A). 

Comparando-se os dados brasileiros com a América Latina, esta, em 2013, 

teve um total de aparelhos celulares de 694.617 milhões, enquanto o Brasil teve um 

total de 271.100 milhões, isto representa quase 40% de toda a América Latina 

(TELECO, 2015, s/p). Já em relação ao mundo, a tabela 2 (Anexo A) mostra um 

ranking do Brasil em relação aos maiores mercados mundiais de telefonia celular.  

O estado de São Paulo, ao possuir uma densidade (celulares habilitados por 

habitante) de uso de celulares de 1,56, em abril de 2015 (TELECO, 2015, s/p), 

demonstra que a população possui em média mais de um aparelho celular e meio, por 

habitante, em todo o estado. Considerando, pois, as tecnologias com dispositivos 

móveis, como possibilidades em práticas pedagógicas, percebe-se que, pelos dados 

anteriormente mencionados, os dispositivos tecnológicos a que se refere esta 

pesquisa, no caso, os aparelhos celulares, não são empecilho para seu uso 

pedagógico. Ainda que os dados reflitam o uso dos aparelhos celulares sem distinção 

entre os do tipo smartphones e os demais, há uma tendência de que todos os 

aparelhos celulares se tornem smartphones em pouco tempo. 

Todavia, a legislação no Estado de São Paulo, no que se refere ao uso dos 

dispositivos móveis durante as aulas, prevê restrição total  desse tipo de tecnologia, 

através da lei nº 12.730, de 11 de outubro de 2007, que regulamenta no Artigo 1.º- 

“Ficam os alunos proibidos de utilizar telefone celular nos estabelecimentos de ensino 

do Estado, durante o horário das aulas” (Anexo B).  

Parte-se, então, do princípio de que motivos não faltam para estudar 

criticamente as inovações pedagógicas com o uso dos dispositivos móveis. 

Daí a importância de se pesquisar o potencial que estes dispositivos trazem  
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à educação, em especial, neste caso, à educação profissional técnica, levantando 

possíveis benefícios ou prejuízos e ampliando cenários para a educação. Aliás, 

 

O acesso aos celulares, por exemplo, não diz respeito apenas ao acesso à 
tecnologia e comunicação recreacional. A explosão de aplicativos atrelados 
à geolocalização, por exemplo, começa a interferir na maneira como as 
pessoas (jovens principalmente) veem e habitam o espaço em que vivem. A 
inteligência coletiva começa a ser entendida não só como ações e criação de 
sites, redes sociais e aplicativos colaborativos, mas também como ação 
coletiva e coordenada no espaço físico das cidades. (CGI, 2012, p. 43) 

 

Vê-se, aqui, uma oportunidade de reinventar lições de Paulo Freire (1997, 

2000 e 2013), como construir, reconstruir, criar e recriar os momentos dialógicos. É 

hora de buscar dispositivos que liguem a dimensão de estratégias de aprendizagem, 

com a cultura e a inovação interferindo nos momentos pedagógicos e criando 

situações únicas, construídas por discentes e docentes. Na construção de 

aprendizados amplos, a tecnologia móvel pode ser uma possibilidade para aqueles 

que buscam a inovação como forma de criar relações críticas e abertas com o saber. 

A curiosidade, o interesse e a proximidade com o momento da aprendizagem 

contextualizados na atualidade podem fazer da aprendizagem móvel o elemento de 

ligação para uma educação cidadã. Ao estudar as inovações pedagógicas com o uso 

de dispositivos móveis, pretende-se analisar possibilidades que fujam das 

dependências opressoras e que venham agregar ao momento do aprendizado uma 

tecnologia crítica, dialógica e libertadora. 

Dentro da pesquisa bibliográfica (apêndice A) de teses, dissertações, artigos, 

foi feito um levantamento em bases de dados com as palavras-chave: inovação, 

tecnologia, mobilidade, aprendizagem móvel e tecnologia móvel, além de pesquisa 

documental para identificar a legislação que regulamenta o uso da tecnologia móvel 

como ferramenta pedagógica, bem como as recomendações de seu uso. 

Na perspectiva da metodologia qualitativa foi aplicado questionário individual 

e entrevista em grupo, ambos com roteiro de questões abertas, com dois grupos de 

discentes do curso técnico de informática, sendo estes, os sujeitos da presente 

pesquisa. Contribuíram voluntariamente com as entrevistas, 12 alunos do 1.º módulo 

do período da tarde (6 do sexo masculino e 1 no sexo feminino) e da noite (5 do sexo 
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masculino). A média de idade do grupo entrevistado da tarde era 16 anos e do grupo 

da noite era 21 anos. 

O universo da pesquisa foi uma escola técnica estadual, a Etec Albert 

Einstein, localizada na zona norte da cidade de São Paulo. Sobre o universo, sujeitos 

e percurso metodológico, o capítulo 3 trará mais detalhadamente. 

Esta dissertação constitui-se de quatro capítulos. O capítulo um, faz uma 

abordagem sobre a sociedade na era do conhecimento, a revolução tecnológica que 

impactou fortemente nas mudanças sociais, econômicas e culturais. Trata ainda da 

contextualização da cultura escolar como forma de democratizar a educação, e a 

geração app, protagonista da tecnologia móvel. Nele, conceituam-se os termos 

tecnologia e cibercultura e relatam-se algumas experiências em países latino-

americanos com o uso de tecnologias móveis, além de algumas das recomendações 

da UNESCO sobre esse tema. Neste capítulo, o diálogo foi feito com os autores: José 

Carlos Libâneo (2012), Zygmunt Bauman (2010), Adam Przeworski (1989), Mariano 

Fernández Enguita (1989), Vera Maria Candau (2010), Gimeno Sacristán (1995), 

Luciano Mendes de Faria Filho (2007), Maria da Graça Nicoletti Mizukami (2013), 

Howard Gardner e Katie Davis (2015), Álvaro Vieira Pinto (2005), Pierre Lévy (2014), 

Wagner Merije (2012), Alda Luiza Carlini e Maria Teresa Meirelles Leite (2009), 

António Nóvoa (1995) e Philippe Perrenoud (1993). 

O capítulo dois, sobre inovações, traz breves considerações sobre o conceito 

de inovação e problematiza as práticas pedagógicas inseridas  nesse tema. 

Apresentam-se as aprendizagens: rizomática, ubíqua e móvel, e busca-se relacionar 

a inovação pedagógica com o uso da tecnologia associada ao conceito de inédito 

viável. Nesse capítulo, as referências são autores como: Jaume Carbonell (2002), 

Deise Bautzer (2009), Fernando Luiz Freitas Filho (2013), Paulo Freire (1997, 2000 e 

2013), Ana Maria Araújo Freire (1992), Margarita Victoria Gomez (2004, 2013 e 2015), 

Gimeno Sacristán (1995), Lucia Santaella (2013), Amarolinda Zanela Saccol (2010), 

Wagner Merije (2012), Maurice Tardif (2002), Maurice Tardif e Claude Lessard (2007), 

César Coll e Carles Monereo (2010) e António Nóvoa (1995). 

O capítulo três apresenta o universo, sujeitos da pesquisa e o percurso 

metodológico, na perspectiva qualitativa. O referencial teórico desse capítulo baseia-

se nos trabalhos de Maria Cecília de Souza Minayo (1994), Antônio Joaquim Severino 

(2007) e Bernardete Angelina Gatti (2012) para a elaboração dos procedimentos de 

coleta de dados, através de grupos focais, por meio de questões abertas. Para a 
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análise dos dados, Maria Laura Puglisi Barbosa Franco (2008) contribuiu com seu 

estudo sobre análise de conteúdo. E, para ampliar a discussão dialética materialista 

histórica das falas dos estudantes frente aos teóricos, contou-se com as contribuições 

de Gaudêncio Frigotto (1994). 

O capítulo quatro aborda a discussão dos resultados da pesquisa face às 

contribuições dos autores apresentados na introdução e nos capítulos 1, 2 e 3 e novos 

autores trazidos para a reflexão das análises de forma a agregar valor às discussões. 

Nesse capítulo, as referências foram: Jaume Carbonell (2002), Lucia Santaella (2013), 

Amarolinda Zanela Saccol (2010), Margarita Victoria Gomez (2004), Alda Luiza Carlini 

e Maria Teresa Meirelles Leite (2009), Maria da Graça Nicoletti Mizukami (2013), 

Pierre Lévy (2014), Paulo Freire (1997 e 2000), Ana Maria Araújo Freire (1992), César 

Coll e Carles Monereo (2010), Mariano Fernández Enguita (1989), Wagner Merije 

(2012), Howard Gardner e Katie Davis (2015) e António Nóvoa (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 SOCIEDADE, INDIVÍDUO, CULTURA ESCOLAR E TECNOLOGIA 
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Neste capítulo, pretende-se dar um panorama dos rumos e da importância da 

tecnologia na sociedade contemporânea e compreender os fenômenos da acelerada 

transformação tecnológica que ocorreram na sociedade capitalista, especialmente no 

Brasil. Como afirmam Libâneo et al. (2012, p. 70): “É preciso considerar que as 

transformações técnico-científicas resultam da ação humana concreta, ou seja, de 

interesses econômicos conflitantes que se manifestam no Estado e no mercado, polos 

complementares do jogo capitalista.” 

 

1.1 A sociedade na era digital 

 

As relações de consumo na sociedade contemporânea mudam 

constantemente, principalmente quando essa sociedade é alavancada por poderosas 

tecnologias que demonstram o progresso e o desenvolvimento da ciência, é a era 

digital. Em meio a uma sociedade capitalista, onde o indivíduo procura a satisfação e 

o prazer através do apego ao novo, os indivíduos se tornaram consumidores em ampla 

escala, com sentimentos de satisfação ao adquirirem novos produtos e serviços. 

No século XXI, esse indivíduo depara-se com um mercado que disponibiliza 

não só produtos e serviços necessários à sobrevivência humana, mas também todo 

tipo de supérfluo que faz parte de um sedutor mercado gerador de prazer. Bauman 

(2010) se refere a  isso como o capitalismo parasitário, um sistema que privilegia os 

donos do poder material, que inicia em um processo de conforto e bem estar, mas que 

aos poucos vai se apossando, parasitariamente, de valores e ética, como ervas 

daninhas: 

 

Sem meias palavras, o capitalismo é um sistema parasitário. Como todos os 
parasitas, pode prosperar durante certo período, desde que encontre um 
organismo ainda não explorado que lhe forneça alimento. Mas não pode fazer 
isso sem prejudicar o hospedeiro, destruindo assim, cedo ou tarde, as 
condições de sua prosperidade ou mesmo de sua sobrevivência (BAUMAN, 
2010, p. 8 e 9) 

 

Um sistema altamente competitivo que evidencia a perversidade quase cruel, 

em que uma sociedade de classes detém a propriedade privada dos meios de 
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produção e objetos de trabalho que possibilitam alcançar os bens, muitas vezes 

tornados necessidades. Assim, o capitalismo ganha espaço e a ideia de que tudo gira 

em torno do consumo. Nessa direção, Przeworski (1989) afirma que: 

 

[...] o capitalismo é um sistema em que os operários competem entre si 
quando não estão organizados como uma classe. A similaridade da posição 
de classe não resulta necessariamente em solidariedade, pois os interesses 
que os operários têm em comum são precisamente aqueles que os colocam 
em competição uns com os outros, especialmente quando aceitam salários 
mais baixos ao procurar emprego. (PRZEWORSKI, 1989, p. 34) 

 

Na tentativa de diminuir as injustiças sociais predominantes no capitalismo, a 

social democracia visa reformar esse sistema criando programas de governo para as 

classes menos favorecidas. Mas a perversidade do capitalismo ultrapassa qualquer 

tentativa de amenizar as injustiças sociais e o que vemos é um capitalismo forte, em 

que o status material é valorizado e a competição faz o ser humano cair em armadilhas 

implantadas pelo sistema.  

Todavia, juntamente com a busca pela satisfação, impulsionada pela 

revolução tecnológica, a sociedade capitalista é embalada por novos elementos 

tecnológicos que fascinam os que são atingidos. Libâneo et al. (2012) ressaltam que: 

 

[...] começa a fluir uma cultura digital pela qual todos se sentem fascinados 
ou pressionados a dela participar e adquirir seus produtos, sob pena de 
tornarem-se obsoletos ou serem excluídos das atividades que realizam. O 
computador tem ainda, em seu favor o fato de ter-se tornado sinônimo de 
modernização, eficiência e aumento da produtividade em um mundo cada vez 
mais competitivo e globalizado, fazendo existir a compreensão de que é 
imperioso informatizar. (LIBÂNEO et al., 2012, p. 74) 

 
 

Se, por um lado, a revolução tecnológica trouxe modernização e 

desenvolvimento das técnicas, refletindo nas áreas econômicas, sociais e culturais, 

por outro, muitos trabalhadores sofreram as consequências de serem substituídos por 

máquinas em processos de produção e industrialização. Nesse processo de 

substituição, um novo elemento surge com o papel de funil, na separação de quem, 

através do talento, conquistará os postos de trabalho restantes. 

Como alertam Libâneo et al. (2012), sobre o efeito da revolução tecnológica: 



26 
 

 

Provavelmente, o maior efeito dessa revolução seja a crescente eliminação 
do trabalho humano na produção e nos serviços pelo uso da robótica e da 
informatização, o qual leva um aumento do desemprego estrutural, à 
dualização crescente do mercado de trabalho (incluídos/excluídos) e à 
intensificação da desintegração social e da demanda por talento e 
capacidades para o desenvolvimento de atividades que exigem maior 
qualificação. (LIBÂNEO et al., 2012, p. 75 e 76) 

 

Esse efeito de inclusão e exclusão, consequência de uma era digital em que 

trabalhadores são substituídos por máquinas, chama atenção para uma sociedade 

que passa também por uma divisão tecnológica entre aqueles que dominam o 

conhecimento das tecnologias e os que não o dominam. 

 

1.2 O indivíduo inserido na sociedade do conhecimento 

 

Se em muitos postos de trabalho a revolução tecnológica fez divisões do tipo 

incluídos e excluídos, os detentores do conhecimento das tecnologias alcançaram 

patamares até então desconhecidos. A sociedade passou a valorizar os que têm maior 

conhecimento tecnológico e a excluir os que não o possuem. De certa forma, a própria 

sociedade capitalista transforma a informação em uma moeda de troca: 

 

Novos laços estão sendo tecidos entre produção material e serviços, saberes 
e habilidades. A informação, do ponto de vista capitalista, constitui um bem 
econômico (uma mercadoria). Sua produção, tratamento, circulação e 
mesmo aquisição tornaram-se fundamentais para a ampliação do poder e da 
competitividade no mundo globalizado. (LIBÂNEO et al, 2012, p. 80) 

 

O capitalismo, de certa forma, valoriza os detentores do conhecimento 

tecnológico em função de estar sempre em busca de clientes que se apeguem a novas 

tecnologias. Isso ocasiona a competição entre os próprios indivíduos, os que se 

agarram ao conhecimento como se fosse uma propriedade privada e os demais, que 

por não conseguirem alcançar o conhecimento, acabam  sendo excluídos: 
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A economia capitalista de mercado supõe a competição não apenas entre as 
empresas (mercados de capitais, bens e serviços), mas também entre os 
indivíduos pelo acesso aos empregos [...] o conhecimento, que tem sua 
origem na cultura, no comum por excelência, configura-se assim como urna 
forma de propriedade privada da qual os demais devem ficar excluídos. 
(ENGUITA, 1989, p. 196-198) 

 

Há que se cuidar para que a sociedade capitalista, ao prescrever o consumo 

exacerbado e o apego às novas tecnologias da era digital, tomando como desculpa o 

acesso ao conhecimento, não alcance patamares irremediáveis ao incentivar 

exageradamente a competição e a exclusão entre os indivíduos que têm ou não 

acesso a essas tecnologias. Fomentar o individualismo como consequência da era 

digital é algo perigoso para a sociedade e pode deixar marcas irreparáveis no futuro. 

Como afirma Enguita (1989), sobre o futuro de uma geração individualista e 

competitiva: 

 

Sociabilizar hoje sistematicamente as crianças no individualismo, na 
competição e na falta de solidariedade é preparar o terreno para que amanhã 
se lhes torne possível erigir outro gênero de relações entre eles e, em 
particular, para que não sejam capazes de agir de forma solidária frente a 
seus empregadores. (ENGUITA, 1989, p. 199) 

 

Todavia, é preciso se conscientizar que, embora a revolução tecnológica traga 

consigo armadilhas de consumo, armadilhas estas já vividas em outras revoluções e 

eras, existem benefícios importantes a relatar com o uso dessas tecnologias, 

sobretudo na educação. 

É partindo dessa hipótese, de que podem existir grandes avanços 

pedagógicos usando essas novas tecnologias da era digital, que nasce esta pesquisa. 

Ela vem com o intuito, não de prescrever formas de uso da tecnologia móvel como 

ferramenta pedagógica, mas de pesquisar suas possibilidades, sob o olhar dos 

próprios estudantes. Assim, ouvir a geração que em breve estará no mercado de 

trabalho, pode contribuir para que a educação use da melhor forma possível, o 

potencial  dessas importantes ferramentas tecnológicas. 

Compreender a cultura escolar, bem como os contextos que a envolvem e sua 

aproximação com a tecnologia, será o foco do próximo tópico. 
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1.3 Cultura escolar e tecnologia 

 

O meio escolar é também, incontestavelmente, envolvido pelo capitalismo em 

que a competição permeia os que conhecem e os que desconhecem os avanços da 

era digital. Porém, nascem reações contrárias em busca da democracia do 

conhecimento, seja através de pesquisas na academia, seja por projetos educacionais 

ou ações da própria comunidade escolar, que buscam maneiras democráticas de 

disponibilizar conhecimento aos excluídos  dessa cultura digital: 

 

Neste processo crescente de exclusão, que assume novas caras e 
dimensões no continente, os mais afetados são os “outros”, os diferentes, os 
que não dominam os códigos da modernidade, não têm acesso ao processo 
de globalização em suas diferentes dimensões, estão configurados por 
culturas que se resistem a colocar no centro a competitividade e o consumo 
como valores fundamentais da vida, pertencem a etnias historicamente 
subjugadas e silenciadas, questionam os estereótipos de gênero presentes 
nas nossas sociedades, lutam diariamente pela sobrevivência e pelos direitos 
humanos básicos que lhes são negados. (CANDAU, 2010, p.48) 

 

Como forma de inserir a tecnologia nas práticas pedagógicas, é preciso 

estudar esses diferentes grupos culturais e gerações. Estudos estes, importantes para 

a compreensão dos próprios sujeitos da cultura escolar. Assim, cultura escolar é 

descrita por Faria Filho (2007), como: 

[...] a forma como em uma situação histórica concreta e particular são 
articuladas e representadas, pelos sujeitos escolares, as dimensões espaço-
temporais do fenômeno educativo escolar, os conhecimentos, as 
sensibilidades e os valores a serem transmitidos e a materialidade e os 
métodos escolares. (FARIA FILHO, 2007, p. 195) 

 

Daí a necessidade de focar esta pesquisa na busca de novas formas de 

educar, que envolvam a todos sem opressão, sem competição, sem exclusão, rumo 

a uma inclusão digital. Trabalhar a educação multicultural com a tecnologia é um 

caminho que urge como forma de respeito e cidadania. Todavia, o desafio de trazer a 

tecnologia para a pedagogia é grande e qualquer deslize, tendo em vista que a escola 
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é uma instituição do capital, pode fazer a proposta de uma educação cidadã  ir por 

água abaixo. 

 

A dinâmica cristalizada na cultura escolar apresenta uma enorme dificuldade 
de incorporar os avanços do desenvolvimento científico e tecnológico, as 
diferentes formas de aquisição de conhecimentos, as diversas linguagens e 
expressões culturais e as novas sensibilidades presentes de modo especial 
nas novas gerações e nos diferentes grupos culturais. (CANDAU, 2010, p.53) 

 

A atuação de um professor com seus alunos envolve uma relação social, 

explicada pelo seu modo de vida, sua escolaridade e seu contexto. A prática engloba 

as vivências, emaranhadas em um sistema global que abrange todo o sistema 

educativo. São estas características que se relacionam dando suporte à prática 

educacional. Gimeno Sacristán (1995) define ensino como sendo uma prática 

interferida por todo um contexto social e econômico dos envolvidos, sejam eles alunos 

ou professores: “O ensino é uma prática social, não só porque se concretiza na 

interacção entre professores e alunos, mas também porque estes actores reflectem a 

cultura e contextos sociais a que pertencem” (GIMENO SACRISTÁN, 1995, p. 66). 

Em vez de ser fisgado pelas armadilhas perversas do capitalismo, 

reproduzindo a lógica da competição e do mercado, trata-se de pensar com um olhar 

diferenciado, o contexto dos envolvidos, para a construção de uma educação 

tecnológica, sobretudo democrática, longe de ser um ato de vontade individual, mas 

coletivo da escola e de todo o sistema escolar. Libâneo et al. (2012) argumentam 

fortemente nesse caminho: 

Nesse sentido, os impactos da revolução tecnológica no campo da educação 
podem e devem ser absorvidos, de modo que gerem perspectivas 
democráticas de construção de uma sociedade moderna, justa e solidária, o 
que, evidentemente, não deve significar a aniquilação da diversidade e das 
singularidades dos sujeitos. Em uma sociedade de conhecimentos e de 
aprendizagem, é preciso dotar os sujeitos sociais de competências e 
habilidades para a participação na vida social, econômica e cultural, a fim de 
não ensejar outras formas de divisão social, mas sim, a construção de uma 
sociedade democrática na forma e no conteúdo. (LIBÂNEO et al., 2012, p. 
128) 

 

Nesse contexto, o professor, através de ações em conjunto com a 

comunidade escolar, tem um papel importante, pois está também nele a possibilidade 
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de criar estratégias, de inovar e inventar esquemas práticos por meio de ações 

democráticas com o uso das tecnologias.  

 

A mudança educacional depende dos professores e da sua formação. 
Depende também da transformação das práticas pedagógicas na sala de 
aula. Mas hoje em dia, nenhuma inovação pode passar ao lado de uma 
mudança ao nível das organizações escolares e do seu funcionamento. Por 
isso falar da formação de professores é falar de um investimento educativo 
dos projetos da escola. (NÓVOA, 1995, p. 28-29) 

 

Significa dizer que o professor pode se preparar, além da prática pedagógica, 

para um conjunto de atividades que permeiam esta prática, isto é, tudo o que está a 

sua volta, no contexto da comunidade escolar. 

 

[...] o professor que trabalha por projectos, centros de interesse, inquéritos, 
actividades-quadro, pesquisas no meio ambiente, situações matemáticas, 
jogos, ateliers ou trabalhos de equipa tem, necessariamente, não só outras 
atitudes, mas também um sistema de trabalho mais aberto. (PERRENOUD, 
1995, p. 47) 

 

 Isto inclui, por exemplo, as particularidades de cada aluno, projetos 

envolvendo a comunidade, o projeto político-pedagógico da escola, questões de ética 

e moral, assuntos ligados à gestão escolar e ao currículo etc. Sobre estas 

particularidades, Mizukami (2013) afirma que 

 

[...] é importante que os professores possam aprender a investigar a sua 
própria prática e os contextos diferenciados em que ela ocorre, de forma a ter 
elementos para fundamentar suas decisões, a selecionar práticas adequadas 
para contextos e momentos específicos e a se desenvolver cotidianamente. 
(MIZUKAMI, 2013, p. 29) 

 

Essa profissionalidade pressupõe uma abertura democrática para inserir a 

tecnologia de maneira a agregar valor e qualidade ao ensino, por meio de discussões 

e da implementação do resultado destas nos projetos político-pedagógicos da escola, 

oportunizando situações ímpares na escola por meio de seu uso. 
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Sendo esta uma pesquisa que trata das inovações pedagógicas com o uso 

das tecnologias, mais especialmente, os smartphones, pode-se dizer que o uso  

desses dispositivos na educação, tanto pode seguir o rumo do consumismo 

exacerbado, como também, servir de modelo tecnológico rumo a uma educação livre 

de competitividade e voltada para uma autonomia docente e discente. É prudente criar 

uma cultura tecnológica que associe a tecnologia a uma escola crítica e cidadã.  

Vale ressaltar que, exemplos de cidadania têm sido vistos mundo afora com 

o uso dos dispositivos móveis na educação, alcançando resultados  muito positivos. 

Mais à frente, a pesquisa exemplificará algumas situações, com contextos particulares 

envolvendo gerações e culturas diferentes. 

Outro ponto importante a considerar é que ao se analisar os dispositivos 

móveis, ou seja, os smartphones, na educação, leva-se em conta uma nova geração 

de alunos (crianças e jovens), que acessam mais facilmente as tecnologias do que as 

gerações anteriores.  

 

Os jovens percebem que a tecnologia mudou a vida das pessoas. O 
computador com acesso à internet e o celular socializaram o acesso à 
informação e ampliaram o contato com pessoas e instituições de qualquer 
lugar do mundo, eliminando as distâncias e, até certo ponto, as diferenças 
sociais. (MTV Brasil, 2010, p. 10) 

 

Isso pode facilitar o uso das tecnologias em salas de aula em função do 

conhecimento adquirido sobre os equipamentos e aplicativos, mas por outro lado, 

pode ser um ponto de alerta para um possível uso exagerado, causador de certa 

dependência. Um estudo mostra que o número de pessoas viciadas em smartphones 

no mundo cresceu quase 60% entre 2014 e 2015 (Globo News, 2015, s/p). 

 

O vício digital é um problema crescente e preocupante. [...] No Brasil, existem 
institutos voltados para a desintoxicação digital - necessária quando o uso é 
abusivo dependente. Ou seja, quando ele gera prejuízo na vida real. O vício 
em tecnologia requer tratamento com terapia e remédios. (Globo News, 2015, 
s/p) 

 

Essa geração, denominada por Gardner e Davis (2015), de geração app, tem 

de ser levada em conta, por ser a geração que mais rapidamente se apropria dos 

dispositivos móveis. 
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Aproveitar o conhecimento e a aplicabilidade que essa nova geração de 

alunos pode proporcionar à educação com as tecnologias móveis, faz da 

aprendizagem, um fazer a quatro mãos. “Conhecer melhor as habilidades dos alunos 

quanto ao uso de tecnologia pode contribuir para a construção de uma relação 

professor-aluno em condições de diálogo e cooperação” (CARLINI e LEITE, 2009, p. 

37). 

Mas quem seria essa geração app capaz de contribuir com as inovações 

pedagógicas? Segundo Carlini e Leite, 

 

[...] o adolescente de hoje, nascido há cerca de 12, 15 ou 18 anos, insere-se 
na condição de nativo digital, ou seja, de alguém que tomou consciência de 
si em um ambiente social permeado por tecnologias. Desse modo, ele pode 
ser descrito também como um ser humano com habilidades especiais para 
utilizar recursos tecnológicos e com necessidade de interação constante, 
presencial ou virtual. (CARLINI e LEITE, 2009, p. 27) 

 

Segundo Gardner e Davis (2015, s/p), a identidade desta geração app inclui 

pessoas que estão sempre à procura de aplicativos que facilitem suas vidas ou 

resolvam seus problemas. Essa geração vê nos aplicativos (digitais ou não) soluções 

viáveis que agregam praticidade e funcionalidade ao seu dia a dia. Nessa geração, 

destacam-se dois aspectos. O primeiro trata de uma geração que cria certo grau de 

dependência dos aplicativos e vive em função destes, criando situações 

escravizantes. O segundo aspecto se refere a pessoas que buscam aplicativos que 

abram possibilidades, incentivam a exploração e a inovação: 

O termo “app-dependence” refere-se ao seguinte. O indivíduo segue o 
aplicativo rigorosamente, faz exatamente como é indicado, e quando as 
opções se esgotam, move-se para o próximo aplicativo. O termo “app-
enabled” refere-se a uma situação contrastante. Neste caso um aplicativo 
abre novas possibilidades, engendra a exploração de movimentos e opções  
inesperadas, que podem incluir encerrar o aplicativo e prosseguir em uma 
nova direção. (GARDNER e DAVIS, 2015, p.1, tradução nossa)2 

 

                                                        
2 Texto original: The term “app-dependence” refers to the following. The individual follows the app 
rigorously, does exactly what is indicated, and when the options have been exhausted, moves on to the 
next app. The term “app-enabled” refers to a contrasting situation. In this case an app opens up new 
possibilities, engenders the exploration of unexpected moves and options, which could include 
terminating the app and proceeding in a novel direction. 
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Sabe-se que a tecnologia tem o poder de seduzir. Portanto, cabe também aos 

educadores e às escolas criar situações propícias para o aprendizado com as 

tecnologias digitais, preocupando-se com a dependência descrita pelos autores. 

Segundo estes, para o alcance do uso sensato das tecnologias, sem provocar 

dependências, três coisas precisam ocorrer: 

 

Primeira, adultos (pais, professores, outros indivíduos ligados à gestão da 
escola) necessitam se modelar a um uso moderado de tecnologia e 
demonstrar a capacidade de colocá-la de lado e estar confortável em um 
ambiente livre de tecnologia. Segunda, os fabricantes de aplicativos e outras 
plataformas digitais devem construir em cima de opções que permitam 
capacitações, ao invés de simplesmente encorajar a dependência; além 
disso, eles deveriam orgulhosamente anunciar e abraçar esta ideia rumo a 
uma maior criatividade. Terceira e mais importante, pessoas jovens precisam 
mentalizar a diferença entre dependência e capacitação. Os próprios jovens 
deveriam encontrar uma grande oportunidade para colocar aplicativos ‘em 
seu lugar’ ao invés de em ‘todo o lugar’. (GARDNER e DAVIS, 2015, s/p, 
tradução nossa)3 

 

Nesse sentido, a comunidade escolar deve se preparar para aproveitar a 

tecnologia de maneira responsável, estudando oportunidades de experimentações 

possíveis e viáveis com o uso dos smartphones. Ainda que não se tenha todas as 

respostas para este uso, esta pesquisa visa estudar essas possibilidades pedagógicas 

com o uso dessa tecnologia móvel, sob o ponto de vista dos discentes, exatamente 

essa geração app. Todavia, quando se fala em tecnologia, especialmente a móvel, é 

necessário compreender o que ela abrange: a cibercultura. Visa-se, então, no próximo 

tópico, elencar alguns conceitos importantes sobre tecnologia, ciberespaço e 

cibercultura. 

 

                                                        
3 Texto original: First, adults (parents, teachers, other respected individuals) need themselves to model 
a moderate use of technology and to demonstrate the ability to put it aside and be comfortable in a 
technology-free environment. 
Second, makers of apps and other digital platforms should build in options that allow enablement, rather 
than simply encouraging dependency; moreover, they should proudly announce and embrace this idea 
toward enhanced creativity. 
Third and most important, young persons need to internalize the difference between dependence and 
enablement. Youths should themselves find ample opportunity to put apps ‘in their place’ rather than ‘all 
over the place’. 
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1.4 As tecnologias e a cibercultura 

 

Segundo Houaiss (2015, s/p), dentre as acepções do termo tecnologia, que 

deriva do substantivo grego τέχνη (téchne), que significa arte, ciência, pode-se ver, 

entre outras, uma citada por Vieira Pinto: “[...] a ‘tecnologia’ tem de ser a teoria, a 

ciência, o estudo, a discussão da técnica, abrangidas nesta última noção as artes, as 

habilidades do fazer, as profissões e, generalizadamente, os modos de produzir 

alguma coisa” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 219). 

O filósofo francês Pierre Lévy (2014) tem trazido importantes discussões 

acerca do quanto as tecnologias se incorporaram no dia a dia das pessoas. No 

ciberespaço, esse aumento significativo do uso de tecnologias se deve a dois fatos: 

 

Em primeiro lugar, que o crescimento do ciberespaço resulta de um 
movimento internacional de jovens ávidos para experimentar, coletivamente, 
formas de comunicação diferentes daquelas que as mídias clássicas nos 
propõem. Em segundo lugar, que estamos vivendo a abertura de um novo 
espaço de comunicação, e cabe apenas a nós explorar as potencialidades 
mais positivas deste espaço nos planos econômico, político, cultural e 
humano. (LÉVY, 2014, p. 11) 

 

Ele salienta um novo modo de comunicação no ciberespaço, que nem sempre 

é positivo, pois, por vezes, quem navega nas redes pode ter acesso a conteúdos 

inconvenientes ou desfavoráveis ao que se procura. Mas, compreender que este veio 

trazer de fato mudanças significativas, possibilitando um ambiente inédito que propicia 

o desenvolvimento humano, cultural e social é o que se quer destacar neste tópico. 

Assim como a comunicação, o cinema, a televisão e o rádio, a internet 

também não contempla 100% da população mundial. Contudo, existem, de fato, 

iniciativas para disponibilizar serviços gratuitos de internet como forma de inclusão 

social. Este engatinhar contribui, nessa lógica social, para que os artefatos da 

cibercultura sejam acessíveis ao maior número possível de pessoas. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o ciberespaço é não somente um espaço 

de comunicação, mas de relação entre as pessoas por meio dos dispositivos da web. 

A cada clique, um internauta pode multiplicar possibilidades, como comenta Lévy 

(2014, p. 164): “Por trás do grande hipertexto fervilham a multiplicidade e suas 
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relações”. E a cada segundo, mais e mais pessoas ganham acesso à rede, e, a partir 

desta, brotam novas relações, transformando a cibercultura cada vez mais universal 

e infinita, capaz de multiplicar e ampliar sem que se tenha uma direção ou um caminho 

a ser seguido. Na instituição educacional, a universalidade é vista como um conjunto 

de interconexões que se renovam constantemente: 

 

A nova universalidade não depende mais da  autossuficiência dos textos, de 
uma fixação e de uma independência das significações. Ela se constrói e se 
estende por meio da interconexão das mensagens entre si, por meio de sua 
vinculação permanente com as comunidades virtuais em criação, que lhe dão 
sentidos variados em uma renovação permanente. (LÉVY, 2014, p. 15) 

 

Dessa forma, a cibercultura pode ser entendida como “[...] não apenas a 

infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam 

esse universo” (LÉVY, 2014, p. 17). 

A cibercultura, assim como as tecnologias envolvidas, proporciona uma ampla 

rede de conhecimentos e informações. Lévy (2014, p. 160) conceitua ciberespaço 

como algo que “suporta tecnologias intelectuais que ampliam, exteriorizam e 

modificam numerosas funções cognitivas humanas”. Cabe aos educadores a 

importante tarefa de trabalhar o conhecimento de forma aberta incentivando um 

aprendizado constante, em que a pessoa se sinta à vontade e com vontade de fazer 

suas próprias pesquisas a partir de um ambiente aberto e amplo, que ele mesmo vai 

tecendo. Segundo o autor, existe um sentimento de acolhimento para o novo professor 

que usa a cibercultura para inovar nas pesquisas, nos estudos, já que o estudante é 

a todo o instante incentivado a construir novos saberes: 

 

[...] um novo estilo de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo as 
aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede. Nesse 
contexto, o professor é incentivado a tornar-se um animador da inteligência 
coletiva de seus grupos de alunos em vez de um fornecedor direto de 
conhecimentos. (LÉVY, 2014, p. 160) 

 

Sugere-se uma nova pedagogia que contribuirá com as universidades, 

escolas e saberes adquiridos ao longo da vida. Saberes estes, importantes para a 

formação e desenvolvimento dos indivíduos no momento que fazem parte da cultura 
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ciber. Ainda que pareça haver uma perda relativa de espaço por parte das instituições 

quando se desterritorializa para o virtual, a tecnologia não é concorrente no processo 

educativo. A instituição escolar que se aliar a uma tecnologia de conexões, como a 

cibercultura, pode, por exemplo, ter maior alcance no processo de conhecimento 

social na cibercultura. Se, de um lado, as escolas e universidades perdem o monopólio 

do conhecimento, por outro ganham infinitas conexões na busca deste. Daí que, um 

simples pedaço de papel contendo um texto, passa a ter um valor amplo e renovado 

na rede. Ao comparar um texto escrito no papel com o mesmo texto escrito na rede, 

Lévy nos explica o quão ampla se torna esta leitura: 

 

Em vez de um texto localizado, fixado em um suporte de celulose, no lugar 
de um pequeno território com um autor proprietário, um início, um fim, 
margens formando fronteiras, confrontei-me com um documento dinâmico, 
aberto, ubiquitário, que me reenviava a um corpus praticamente infinito. O 
mesmo texto tinha outra natureza. (LÉVY, 2014, p. 161) 

 

No sentido de aumentar possibilidades de escrita e leitura, o texto escrito na 

rede, permite refletir sobre o já conhecido, articular alternativas, e principalmente, de 

expandir conhecimentos. É a tecnologia como instrumento multiplicador de 

conhecimento pedagógico. 

Uma pergunta ainda ecoa, advinda dos seios familiares: Como impedir que as 

tecnologias, especialmente a móvel, escravizem de vez os alunos que não desgrudam 

de seus smartphones? É possível que uma das respostas venha da interpretação das 

palavras de Lévy (2014), quando considera a importância de outros meios de 

comunicação na cibercultura acessados pelos dispositivos móveis como laptops, 

tablets e smartphones, incentivando as relações de interação no ciberespaço, mas 

desencorajando qualquer tipo de exagero em relação às tecnologias: 

 

Da mesma forma que a comunicação por telefone não impediu que as 
pessoas se encontrassem fisicamente, já que o telefone é usado para marcar 
encontros, a comunicação por correio eletrônico muitas vezes prepara 
viagens físicas, colóquios ou reuniões de negócios. Mesmo quando não é 
acompanhada de encontros, a interação no ciberespaço continua sendo uma 
forma de comunicação. Mas, ouvimos algumas vezes dizer, algumas pessoas 
permanecem horas “diante de suas telas”, isolando-se assim dos outros. Os 
excessos corretamente não devem ser encorajados. Mas dizemos que 
alguém que lê “permanece horas diante do papel”? Não. Porque a pessoa 
que lê não está se relacionando com uma folha de papel de celulose, ela está 



37 
 

em contato com um discurso, uma voz, um universo de significados que ela 
contribui para construir, para habilitar sua leitura. (LÉVY, 2014, p. 164-165) 

 

Nesse sentido, cabe, aos professores, alunos, instituições públicas e privadas, 

pais, e a sociedade como um todo, a responsabilidade de elaborar políticas públicas 

e orientações para o uso: como usar? quando usar?  e  para quê usar? Carlini e Leite 

(2009, p. 37), abrem alguns caminhos para reflexão: 

 

Dessa forma, será preciso repensar o papel do professor e da própria 
instituição de ensino. Não basta equipar a escola com sofisticados 
laboratórios de informática e determinar ao professor que incorpore o uso de 
tecnologias em suas atividades educativas. Será preciso aprofundar os 
processos de reflexão sobre a prática pedagógica e construir, de forma 
colaborativa, situações de aprendizagem em que as novas mídias e seus 
suportes tecnológicos contribuam para a realização dos objetivos de ensino. 

 

Rumo a uma democracia coletiva, cabe a todos, o direito e a responsabilidade 

de usar ou não a tecnologia no universo escolar. O cuidado com discursos críticos e 

conservadores pelo simples fato de não conhecerem os dispositivos da cibercultura 

pode gerar confusões sobre as orientações teórico-práticas para o uso dos 

dispositivos móveis, alegando que estes alienam e desumanizam. A cibercultura, por 

ser coletiva, aberta, ampla e democrática, oferece um potencial libertador e permite 

oportunidades virtuais não conhecidas no mundo real e conexões inimagináveis. Por 

sua universalidade, sua falta de barreiras, por ser acolhedora, não totalitária, a 

cibercultura, de certa forma, ameaça aqueles que desejam o poder e o controle. 

“Aqueles cujo papel consistia em gerenciar limites e territórios estão ameaçados por 

uma comunicação descompartimentalizadora, transversal, multipolar” (LÉVY, 2014, p. 

237). Em razão dessa amplitude, é que a cibercultura incomoda àqueles que estavam 

acostumados a manipular o comando por meio de outros meios de comunicação. 

Ressalta-se, aqui, a importância desta pesquisa levantar de forma responsável, as 

possibilidades do uso dos smartphones na educação, bem como experiências 

práticas, tendo em vista a desterritorialidade que ocorre na cibercultura e seus 

respectivos benefícios e riscos. 
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1.5 Experiências e recomendações pedagógicas com tecnologias móveis 

 

Com o intuito de estudar experiências pedagógicas com o uso de tecnologia 

móvel, visitou-se o Uruguai, por meio do módulo internacional do Mestrado em Gestão 

e Práticas Educacionais da UNINOVE, com o objetivo de compreender os projetos 

educacionais implementados com o uso dessa tecnologia móvel naquele país. As 

experiências relatadas nos próximos parágrafos foram registradas pela pesquisadora 

em seu diário de bordo durante a participação em seminários, conversas e visitas 

feitas em universidades, institutos de pesquisa e escolas.  

O Uruguai, país latino-americano vizinho ao Brasil, inova pedagogicamente 

ao implementar uma filosofia da tecnologia que abrange o país como um todo. A partir 

de 2007, desenvolveu o Projeto de Conectividade Educativa de Informática Básica 

para o Aprendizado em Linha, o Plano Ceibal (tradução nossa), que visa contemplar 

toda a população estudantil de 5 a 12 anos, bem como os professores, com um 

computador portátil. Este projeto fez do Uruguai o primeiro país no mundo a ter uma 

cobertura nacional de 1:1, isto é, um computador por aluno. Ao aliar a tecnologia à 

educação, o projeto promoveu um espaço lúdico, informativo e formativo não só para 

os alunos e professores, mas também para suas famílias, com amplo alcance social. 

Através da utilização do ceibalito (laptop chamado XO, com acesso à internet), 

muitas possibilidades vêm à tona quando os alunos ultrapassam as fronteiras 

escolares e usam seus laptops em suas casas, com suas famílias e amigos. A partir 

dessa qualidade de estar em toda a parte, os alunos se transformam também em 

“professores”, ensinando seus familiares e aprendendo com seus colegas. Um 

exemplo inovador de inclusão digital que deveria ser reinventado criticamente por 

outras nações, no sentindo de construir saberes em uma rede coletiva, como forma 

de conectar pessoas e redes. Os estudantes como professores, no seio familiar, 

tornam-se docentes em seus contextos e constroem juntos uma rede do saber ampla 

e conectada, que possibilitará um universo de conhecimentos.  

O Plano Ceibal integra estudantes e professores de diferentes cursos de 

graduação da Universidad de La República, inserindo-os em projetos desenvolvidos 

em escolas públicas para a inclusão digital, a produção coletiva de conhecimento e a 

investigação de novos dispositivos. Incentiva-se, assim, a autonomia dos alunos em 

relação a essa rede. Entre os projetos do Plano Ceibal, destaca-se o Flor de Ceibo 
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(Flor de Ceibo, 2015, s/p), em que estudantes universitários levam experiências 

acadêmicas para escolas públicas, dentro da sua respectiva área, como por exemplo, 

medicina e psicologia, entre outras. É criada uma parceria, em que o estudante 

desenvolve atividades com os alunos das escolas públicas, usando as tecnologias do 

Plano Ceibal, especialmente, o XO. Dessa forma, muitas possibilidades se abrem no 

sentido de criar conexões entre os estudantes universitários, seus professores, os 

alunos e professores das escolas, compartilhando conhecimentos e saberes uns com 

os outros. 

Por meio da visita realizada ao Uruguai, foi possível constatar a amplitude de 

um plano que propõe, através da tecnologia móvel, uma mudança nas práticas 

pedagógicas de forma a valorizar a construção colaborativa do aprendizado, 

suportada pela tecnologia responsável e democrática. 

Ainda no caminho das experiências, o relatório “Open University Innovation 

Report” (The Open University, 2013), aponta inovações tecnológicas associadas a 

novas formas de ensinar e aprender. Segundo o relatório, uma revolução para novas 

tendências pedagógicas trazem, entre outras, novas plataformas de aprendizagem 

como, por exemplo, O MOOCs que são cursos abertos, online, em ambientes virtuais 

de aprendizagem e que abrangem aplicações como: Learning Analytics, Learning from 

gaming, Geo-learning etc. Em outras palavras, ferramentas tecnológicas e móveis que 

estimulam a curiosidade e a criatividade poderão fazer a diferença rumo a uma 

pedagogia democrática. 

Learning Analytics, por exemplo, envolve coletas, análises e relatórios de 

grandes bases de dados para uso dos estudantes e seus contextos. O objetivo é 

melhorar a aprendizagem através dessas bases de dados previamente analisadas. 

Learning from gaming trabalha com a integração do aprendizado com o jogo. Pelo fato 

do aluno aprender entretido no jogo, existem melhorias consideráveis dessas 

conexões dos jogos com a educação. Geo-learning trabalha com informações de 

localizações, por meio de GPS, possibilitando experiências sensoriais. Por exemplo, 

ao visitar virtualmente um museu, o visitante, através do Geo-learning caminha ao 

redor do museu, criando um espaço virtual capaz de interagir com este (The Open 

University, 2013, p. 14-29). 

No Brasil, o projeto “MVMob – Minha Vida Mobile”, do educador Wagner 

Merije (2012), destaca-se por desenvolver a ideia da cultura móvel, ressaltando seu 

papel social e inovador. O autor diagnostica uma sinergia entre a tecnologia, a cultura 
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e a educação, salientando o uso consciente da tecnologia que caminha para uma 

prática educadora emancipatória. Dentre os inúmeros projetos desenvolvidos no 

Brasil, Merije relata que: 

 

O professor Suintila Pedreira tem conseguido aumentar os índices de 
aprendizagem e aprovação de seus alunos de física, em Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, proporcionando a eles resumos e questionários 
transmitidos via mensagem de celular, os quais podem ser acessados e 
estudados nos intervalos de trabalho. (MERIJE, 2012, p. 74) 

 

Não se trata da tecnologia substituir o papel. Nesse caso, proporcionar novas 

formas de aprendizado aos alunos, através da tecnologia móvel, em diversos lugares 

e momentos, é o que pode fazer a diferença. É a mobilidade em um papel social 

oportunizando saberes, em qualquer local, em qualquer tempo. 

Ao se analisar as recomendações da UNESCO (2013) acerca do uso das 

tecnologias móveis, através do documento “Policy guidelines for mobile learning” 

(Diretrizes para as políticas de aprendizagem móvel), percebe-se que as tecnologias 

móveis podem ampliar e enriquecer as oportunidades educativas em diferentes 

contextos (UNESCO, 2013, p.5-6). Trata-se de possibilidades para a educação que 

envolvem a utilização desses dispositivos móveis como forma de ampliação dos 

recursos pedagógicos, conexão com outras pessoas ou criação de conteúdos tanto 

para dentro como para fora da sala de aula. 

A UNESCO, por meio das diretrizes, apoia e elenca vantagens significativas 

na aprendizagem móvel para comunidades geograficamente isoladas e que não 

teriam acesso a um aprendizado de qualidade em função desse isolamento: 

 

Um número crescente de projetos tem mostrado que a tecnologia móvel 
constitui um meio excelente de ampliar as oportunidades educativas para 
estudantes que possam não ter acesso a uma escola de boa qualidade [...] 
estes projetos não substituem mas complementam os investimentos 
educacionais existentes, como os livros eletrônicos, a infraestrutura, o 
equipamento físico, a capacitação e os conteúdos”. (UNESCO, 2013, p.10, 
tradução nossa)4.  

 

                                                        
4 Texto original: A growing number of projects have shown that mobile technologies provide an excellent 
medium for extending educational opportunities to learners who may not have access to high-quality 
schooling. […] these projects do not replace but rather complement existing educational investments 
such as textbooks, infrastructure, hardware, training and content. 
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Isto pode significar um maior alcance da educação, como também melhores 

oportunidades. Assim, os estudantes que, em sua maioria, já possuem um dispositivo 

móvel, podem ter maior flexibilidade em seus estudos, ditando cada um o seu ritmo e 

avançando segundo seus próprios interesses. 

No que se refere à avaliação da aprendizagem, a UNESCO (2013) também 

vê fortes motivos para usar os dispositivos móveis, visto que podem ser usados não 

para classificar, recompensar ou castigar os bons ou maus desempenhos, mas 

principalmente como meio de indicar aos estudantes seus progressos, de forma 

imediata, uma vez que contam com a interatividade dos dispositivos. Assim, receber 

uma resposta instantânea do respectivo desempenho proporciona ao estudante uma 

melhor compreensão dos acertos e erros, auxiliando-o a revisar os conceitos e os 

conteúdos de forma rápida e exata. Para os educadores, na análise do documento da 

UNESCO, os dispositivos móveis aumentam a eficácia das avaliações, não só pela 

opção de automatizá-las, mas também de aproveitar a gama de possibilidades que o 

dispositivo disponibiliza, entre questões prontas e semiprontas, flexibilizando o acesso 

e acelerando o processo moroso de correção. “Ao acelerar ou eliminar as tediosas 

tarefas logísticas, os educadores podem dedicar mais tempo trabalhando diretamente 

com os alunos”. (UNESCO, 2013, p.13, tradução nossa)5. 

Outro indício para o uso dos dispositivos móveis na educação é na questão 

da comunicação. Um simples aparelho celular, até mesmo desatualizado e sem as 

características avançadas, pode servir de equipamento para estudantes relatarem, 

gravarem ou digitarem experiências para serem compartilhadas com os outros, dentro 

e fora das aulas. Nem mesmo a falta de internet é empecilho para despertar  nos 

estudantes, o gosto pela leitura e escrita, uma vez que tenham o auxílio dos 

dispositivos. Neste caso, é importante ressaltar o que os aplicativos de leitura e escrita 

para celulares, em especial os aplicativos de trocas de mensagens, trazem de 

novidades sobre essa temática, pois uma nova maneira de ler e escrever, sobretudo 

de forma abreviada, traz uma preocupação sobre a maneira como isso pode interferir 

na leitura e escrita dos estudantes. 

Mesmo tendo em vista esses pontos de atenção, os aparelhos celulares têm 

trazido inúmeros exemplos de sucesso constatados no Camboja, China, Indonésia, 

Nigéria, África do Sul, Paquistão, entre outros. O que se destaca nos smartphones em 

                                                        
5 Texto original: By speeding up or eliminating tedious logistical tasks, educators can spend more time 
working directly with students. 
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relação aos aparelhos celulares comuns é que esses dispositivos móveis, devido à 

possibilidade de serem acessados de diversos lugares e em momentos distintos, 

estão disponibilizando conteúdos, através da internet, que antes eram vistos somente 

em sala de aula, por meio dos professores. 

A respeito dos smartphones, Merije (2012, p.17) afirma que “para muitos 

jovens está virando o primeiro computador, pela convergência de funcionalidades, 

pelo preço e, principalmente pela mobilidade”. 

Denominado de telefone inteligente, o primeiro smartphone, chamado Simon, 

foi lançado pela empresa IBM em 1992. O aparelho “contava com alguns recursos 

vistos até hoje em smartphones, como tela sensível ao toque, câmera e aplicativos, 

como mapas, visualizador de mercado de ações e player de música” (Canaltech, 

2012, s/p).  Já o primeiro smartphone a permitir conexão com a internet e acesso a  e-

mails, foi o Nokia Communicator, criado em 1996 pela Nokia (MERIJE, 2012), 

lançando uma nova categoria de aparelhos multiuso, rumo a uma convergência digital: 

 

Os modelos de celulares mais recentes são denominados de 
smartphone, ‘telefone inteligente’, esses aparelhos são mais que telefones. 
Ao incorporar diversas mídias e aplicativos, chamar esse aparelho apenas de 
‘telefone’ parece não fazer sentido, à medida que extrapolou em muito a sua 
função inicial. (FONSECA, s/d, s/p) 

Os smartphones trouxeram junto os sistemas operacionais mobile, cujos 

principais são: Android, IOS e Windows Phone. Esses aparelhos trouxeram uma 

tecnologia multitouch (múltiplos toques na tela), além de poderosos aplicativos “[...] 

fazendo com que o telefone deixasse de ser um mero comunicador vocal para se 

transformar em uma máquina multifuncional praticamente sem limites” (MERIJE, 

2012, p. 30). Assim, um smartphone acaba por reunir em um só dispositivo, várias 

tecnologias além do próprio aparelho telefônico: câmera fotográfica, filmadora, serviço 

de mensagens instantâneas, rádio, tocador de música, jogos, aplicativos para acesso 

à internet e às redes sociais, acesso a caixas de mensagens, gravador, lanterna, 

agenda etc. 

Na educação, os alunos podem criar relações que favorecem a inclusão 

digital, bem como estabelecer comunicações, integrando culturas e compartilhando 

saberes. 
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Da união entre tecnologia e educação podem nascer oportunidades de ensino 
significativas para o educador e o educando. [...]. Os recursos dos aparelhos 
celulares, dentre outras coisas, desenvolvem capacidades e habilidades 
importantes para sua relação com o mundo, como os exercícios da 
interpretação, síntese, categorização, criticidade, relação grupal, autonomia  
criatividade. (MERIJE, 2012, p.40-41) 

 

 Pode-se dizer que há uma tendência dos estudantes irem para as aulas mais 

preparados a respeito de um determinado assunto. “Tarefas que antes eram feitas na 

sala de aula, passaram a ser lições de casa e o trabalho em sala de aula passou a ser 

mais enfático no aspecto social da aprendizagem”. (UNESCO, 2013, p.16, tradução 

nossa)6. 

Alguns programas como o ECOMOBILE (Ecosystems Mobile Outdoor 

Blended Immersion Learning) possibilitam aos alunos, durante os estudos de campo, 

usarem seus dispositivos móveis, com GPS integrado, explorarem o meio ambiente. 

(UNESCO, 2013, p. 19). Este trabalho modifica radicalmente a forma como os 

estudantes se deparam com o estudo do meio ambiente, promovendo a reflexão, a 

discussão e a colaboração. 

Ao pensar que a educação, em muitos lugares, ainda não ultrapassou a 

barreira das quatro paredes das salas de aula, os smartphones podem ser uma das 

oportunidades de acabar com esse confinamento opressor. Uma educação que 

ultrapasse esses limites traria uma compreensão mais ampla do aprendizado. Não se 

pode dizer que os smartphones agem como um divisor de águas na educação e 

sequer substituem quaisquer tecnologias. Mas, segundo a UNESCO (2013), poderia 

ser um complemento da educação, no sentido de destruir paredes e fronteiras da 

aprendizagem. São possibilidades para a tecnologia móvel, não somente fora da sala 

de aula, mas especialmente, com grande contribuição, dentro da sala de aula. Vale 

salientar, o quão valiosa seria a aprendizagem móvel em zonas críticas como as de 

guerras, conflitos, terremotos, inundações, entre outras, haja vista, os inúmeros 

projetos lançados pelo mundo e apoiados pela UNESCO (2013), com o uso dos 

dispositivos móveis na educação, que possibilitam, algumas vezes, a igualdade de 

oportunidades na educação. 

                                                        
6 Texto original: Tasks that were once schoolwork become homework, and schoolwork places greater 
emphasis on the social aspects of learning 
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Partindo destas e muitas outras vantagens, a UNESCO (2013) faz algumas 

recomendações7 aos responsáveis pelas políticas públicas, para que se faça uso dos 

benefícios da aprendizagem móvel: 

 Criar ou atualizar as políticas relacionadas com a aprendizagem móvel  

 Capacitar os docentes para impulsionarem a aprendizagem através 
das tecnologias móveis; 

 Fornecer suporte e treinamento aos docentes através das tecnologias 
móveis 

 Criar e otimizar conteúdos pedagógicos para usá-los nos dispositivos 
móveis 

 Garantir a igualdade de gênero dos educandos no uso dos dispositivos 
móveis 

 Ampliar e melhorar as opções de conectividade garantindo a equidade 

 Desenvolver estratégias para fornecer igual acesso a todos 

 Promover o uso seguro, responsável e saudável das tecnologias 
móveis 

 Utilizar a tecnologia móvel para melhorar a gestão da comunicação e 
da educação 

 Aumentar a consciência sobre a aprendizagem móvel mediante 
atividades de promoção, liderança e diálogo. 

Assim, entende-se que, com diálogo, estas recomendações podem ser 

apropriadas para aqueles que desejam uma educação ampla, aberta e que busque 

ultrapassar as barreiras das salas de aula, por meio da tecnologia. Mas, espera-se um 

longo caminho a percorrer, no sentido de discutir as políticas do uso dos smartphones 

na educação, que venham contribuir, somar, complementar os recursos desta, 

ampliando especialmente as possibilidades pedagógicas. Uma reflexão junto ao poder 

público, gestores, professores e comunidade escolar, de quais destas recomendações 

pôr em prática, e de que forma seriam praticadas, é bem-vinda para que as vantagens 

da aprendizagem móvel possam agregar mais valor à educação. 

Diante do exposto, pensar em iniciativas inovadoras com as tecnologias 

móveis, exige pensar também sobre o que é inovação, acepção que será apresentada 

no capítulo a seguir. É possível que iniciativas inovadoras não necessitem partir do 

novo, quiçá do que já existe, reinventado. 

 

                                                        
7 Texto original: Create or update policies related to mobile learning; Train teachers to advance learning 

through mobile technologies; Provide support and training to teachers through mobile technologies; 
Create and optimize educational content for use on mobile devices; Ensure gender equality for mobile 
students; Expand and improve connectivity options while ensuring equity; Develop strategies to provide 
equal access for all; Promote the safe, responsible and healthy use of mobile technologies; Use mobile 
technology to improve communication and education management; Raise awareness of mobile learning 
through advocacy, leadership and dialogue; 
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2 INOVAÇÕES 

 

Este capítulo inicia com o conceito de inovação partindo da criatividade e do 

levantamento de ideias. No sentido mercantil, a inovação se conecta ao sucesso, à 

criação de produtos e serviços com foco no cliente. Todavia, na pedagogia, a inovação 

pode seguir um rumo diferente, ou seja, o de reinventar. Traz o conceito de inovação 

pedagógica gerado a partir da reconstrução do que existe, ou seja, repensar etapas 

para se concretizar ações inovadoras. Apresenta novas formas de aprendizagem: 

rizomática, ubíqua, móvel como possibilidades no auxílio do aprendizado com os 

dispositivos móveis e, por fim, como Paulo Freire apresenta uma pedagogia 

libertadora a partir do conceito do inédito viável. 
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2.1 O que é inovação? 

 

A inovação, termo derivado do latim innovatĭo que significa renovação 

(Houaiss, 2015, s/p), ultrapassa as fronteiras organizacionais empresariais e envolve 

um processo de mudança proveniente da criatividade: 

 

O conceito de inovação pode ser apresentado como uma mudança no estado 
natural das coisas, obtidas através de alterações significativas e implantadas 
com sucesso a produtos, processos ou serviços. Pode-se dizer, portanto, que 
inovar é a capacidade das pessoas de utilizar sua criatividade, seus 
conhecimentos e suas habilidades na geração de uma mudança que altere o 
status quo de um produto, de um serviço, de uma nova tecnologia, de um 
novo processo produtivo, ou ainda na criação de um novo mercado ainda não 
explorado. (FREITAS FILHO, 2013, p. 5) 

 

A criatividade tem um papel fundamental na inovação, pois dela se originam 

novas ideias e atitudes. A criatividade gera surpresa, algo diferente, no caso: inovador. 

É também a criatividade o elemento instigador dos brainstormings, que significa 

tempestades cerebrais, na busca de ideias originais valorizadas no mundo 

empresarial. 

A inovação é responsável por parte do sucesso das organizações. É através 

dela, que a sociedade dita tendências, fomenta a competitividade no mercado e 

provoca a busca por melhores marcas na indústria e nas empresas. Ela está presente 

em todos os processos de uma organização como forma estratégica de alcançar 

melhores resultados. E, nesse sentido, numa visão mercantilista, em que o foco é o 

consumo, a inovação está ligada ao sucesso na criação de produtos e serviços a 

consumir. 

Dentro das organizações empresariais, o olhar sobre a inovação visa 

vantagens competitivas e seu conceito “[...] está relacionado com a capacidade de 

empreender, de fazer diferente e proporcionar ao mercado novas experiências de 

processos e de tendências” (BAUTZER, 2009, p. 2). 

A inovação é mais que uma perspectiva mercantil, ela traz novas formas de 

atuar ou fazer algo, significa recriar o já criado, sem que este seja desprezado. A 

inovação envolve criticidade, democracia, respeito e coletividade, quebrando padrões 

comerciais de competitividade, reconstruindo, sem destruir a humanidade. 
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 Uma das aproximações ao conceito de inovação na perspectiva da educação 

freiriana, na qual o revistar tem o sentido de repensar a prática com criticidade, nas 

palavras de Gomez (2015), é que: 

 

Inovar não é criar do nada, dizia Paulo Freire, mas ter a sabedoria de revistar 
o velho. Revistar sua prática para pensar a informática na escola é coerente 
com o sonho de fazer uma escola de qualidade para uma cidadania crítica. 
Isto implica, por sua vez, o conceito de escola cidadã, ou seja, o lugar de 
produção de conhecimento, de leitura e de escrita onde o computador ou a 
rede de computadores constituirão elementos dinamizadores, favorecendo o 
funcionamento progressivo da instituição e da própria cidadania democrática. 
(GOMEZ, 2015, p. 1) 

 

A inovação pode ser a possibilidade de partida para realizar algo novo que 

implique em uma mudança significativa para a comunidade escolar. A dimensão da 

inovação não se baseia apenas em um pilar fixo, como por exemplo, um tempo e um 

lugar definidos, ela ultrapassa e cresce por diversos caminhos insuspeitos, tornando-

se ampla, envolvendo um conjunto de pessoas.  

Com Carbonell (2002), percebe-se que a inovação não está vinculada a uma 

prática ou a uma estratégia, mas a um sistema multidimensional, ou seja, a um: 

Conjunto de intervenções, decisões e processos, com certo grau de 
intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, ideias, 
culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. E, por sua vez, 
introduzir, em uma linha renovadora, novos projetos e programas, materiais 
curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos e outra 
forma de organizar e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da classe. 
(CARBONELL, 2002, p. 19) 

 

Especialmente na pedagogia, essa multidimensionalidade pode se constituir 

por uma experiência contextualizada voltada para a práxis. “A pedagogia da 

virtualidade ‘está sendo’ na multiplicidade de práticas educativas na esfera digital e 

não procede necessariamente por conselhos ou receitas, mas pela práxis” (GOMEZ, 

2004, p. 185). Ao inovar, a pedagogia se renova e se redimensiona, rompendo as 

barreiras de uma educação estagnada. A inovação pedagógica é o foco do próximo 

tópico. 
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2.2 Inovação pedagógica 

 

Pensar em uma inovação pedagógica implica em educação e pesquisa.  Uma 

proposta de inovação poderá ou não melhorar as condições do processo de 

aprendizagem. O novo pode ser o contrário do que se busca e depende dos fatores 

relacionados, como as ideologias e as relações de poder de quem as propõe, de quem 

as realiza (ou de ambos), dos contextos socioculturais, da comunidade escolar, entre 

outros. Mesmo partindo de um plano de total renovação educacional, cuja inovação 

está diretamente relacionada, não se pode garantir que tudo sairá realmente igual ao 

planejado. Inovar envolve a construção de um plano detalhado de ações que serão 

pacientemente executadas, por um conjunto de pessoas. Uma renovação educacional 

implica em conectar ideias de todos os que estão direta e indiretamente ligados à 

educação. Não se pode propor uma inovação envolvendo somente administradores, 

técnicos ou somente professores. É importante que a comunidade escolar seja 

fortemente envolvida em projetos inovadores de melhorias constantes para que estes 

tragam benefícios aos processos de aprendizagem. 

Trazer elementos tecnológicos para a escola pode ser inovador à medida que 

estes façam parte do projeto político-pedagógico envolvendo a comunidade escolar. 

Mas, não há inovação sem atitude, sem repensar os paradigmas, sem reflexão. Trazer 

inovação requer um estudo profundo do que se tem, do que se quer mudar e daquilo 

que se pretende alcançar. Envolve não somente o projeto político-pedagógico da 

escola, mas outros projetos de interesse coletivo, de ideias grupais e da comunidade 

como um todo. É discutida e executada a muitas mãos, sem ser impositiva. É mutável, 

enquanto projeto, até que se chegue a um fim apropriado e modificável. Nessa longa 

trajetória permeada pela inovação, percebe-se o quanto as mudanças podem ser 

interrompidas para depois serem novamente retomadas, em um movimento cuja 

trajetória difere de uma linha reta. 

Embora nem todo processo inovador requeira mudança, às vezes, será 

necessário rever as práticas educativas para alcançar uma melhora no processo 

educativo, que por estar em andamento, sugere inevitáveis reorientações em seu 

percurso. 
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As mudanças educativas, entendidas como uma transformação ao nível das 
ideias e das práticas, não são repentinas nem lineares. A prática educativa 
não começa do zero: quem quiser modificá-la tem de apanhar o processo “em 
andamento”. A inovação não é mais do que uma correcção de trajectória. 
(GIMENO SACRISTÁN, 1995, p. 77) 

 

A inovação rompe a barreira da superfície, pois é profundamente cultural e 

deixa marcas nos indivíduos. Ao invés de deixar as escolas mais atrativas fisicamente, 

as deixa mais democráticas passando a ser um novo espaço de ideias e discussões 

que nasce a partir de um projeto inovador, em que a comunidade o discute para 

benefício de todos. 

Uma inovação pedagógica implica em uma nova cultura escolar. Leva meses, 

anos, décadas, às vezes. Requer, portanto, paciência de todos os envolvidos na 

educação, que têm de levar em conta que, muitas vezes, algumas tentativas são 

necessárias para que se consiga concretizar uma ação. Alunos, professores, pais, 

direção, administração, assim como políticas públicas, recursos e processos são 

peças-chave para o desenrolar de um projeto desta natureza. É importante não deixar 

prevalecer os interesses particulares de alguns que defendem raciocínios 

individualistas impondo barreiras às inovações pedagógicas. Estes interesses sempre 

existirão, porém, não podem interferir em um projeto como esse, que envolve toda a 

comunidade escolar, sendo assim, um projeto coletivo. Como cita Carbonell (2002, p. 

25), “sem a cooperação de todos os agentes da comunidade educativa não há 

possibilidade de construir um projeto global e coerente de mudanças na escola”.  

As etapas de um projeto de inovação educacional se assemelham à subida 

de uma escada onde é possível descer um degrau para subir dois. Isto é, às vezes se 

anda para trás em um movimento de  zigue-zague, para vagarosamente avançar. 

Quando se quer implementar algo inovador, passa-se por fases entre águas calmas e 

turbulentas, em movimentos incontroláveis. Mas é possível compreender a inovação 

pedagógica como algo que caminha no sentido democrático e ético, de caráter 

emancipatório e dialógico. Algo que não tem uma receita pronta ou uma fórmula 

química estudada, mas que se completa e se modifica durante suas fases, sem que 

quem a iniciou a termine ou vice versa. As inovações, quando pensadas em conjunto 

e com responsabilidade, avançam pela pedagogia afora, podendo trazer feitos 

importantes para a educação como um todo. 
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A atuação do docente junto aos estudantes é uma relação social pautada pela 

cultura vigente; explicada por seu modo de vida, seus costumes, religião, economia, 

etnia, e tudo o que envolve o contexto como professor, estudante ou aluno. O 

professor, em um processo inovador, é fundamental, pois é ele quem desperta a 

curiosidade, o interesse do estudante e dele mesmo para o processo da inovação. O 

docente é, portanto, ponto de equilíbrio e de referência nesse processo, o que acarreta 

responsabilidade social e pedagógica perante  toda a comunidade escolar. 

Tendo como pressuposto a importância do professor em um processo 

inovador e um ponto crítico para o sucesso educacional deste, é possível observar 

duas possibilidades: a primeira conta com um professorado atuante e democrático, 

que por ser consciente de sua situação está preocupado com a qualidade do ensino, 

engajado com as questões socioculturais da comunidade escolar e pró-ativo na 

questão da sua própria ação docente. Em contrapartida, vem uma segunda 

possibilidade que lida com um docente desatualizado e excessivamente conservador. 

Docente este que, não só não colabora com a inovação, mas age contra ela. Cercado 

por uma total inconsciência, torna-se irresponsável enquanto docente, passivo na 

educação, alegando não ter condições de colaboração. Este segundo modelo dificulta 

o processo inovador, pois projeta uma figura sem vontade, desanimada e muitas 

vezes formadora de opiniões negativas, uma vez que age como ator principal dentro 

do processo de ensino e aprendizagem. Ainda que as forças culturais demandem 

mudanças educacionais por as considerarem ultrapassadas, docentes inoperantes 

podem barrar iniciativas otimistas de projetos inovadores. Isso pode ser um indício 

que a inovação cedeu lugar para a falta de iniciativa e à acomodação. A respeito da 

responsabilidade que a escola deposita no professor como sendo o elemento que 

trará ganhos à qualidade da educação,  Gimeno Sacristán (1995) afirma que:  

 

Grande parte dos problemas e dos temas educativos conduzem a uma 
implicação dos professores, exigindo-lhes determinadas actuações, 
desenhando ou projectando sobre a sua figura uma série de aspirações que 
se assumem como uma condição para a melhoria da qualidade da educação. 
(GIMENO SACRISTÁN, 1995, p. 64) 

 

Seria importante, portanto, investir no desenvolvimento dos docentes para 

que sejam elementos de referência, apoio e estímulo neste processo inovador de 

reforma dos sistemas educativos. Cabe, pois, aos docentes, considerarem de extrema 
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importância um processo de mudança, rumo a uma participação ativa dentro do 

processo educacional. Aliado a este tema, Carbonell (2002) descreve que: 

 

[...] as inovações que vêm de baixo, do próprio coletivo docente, têm mais 
possibilidades de êxito e continuidade do que aquelas que emanam de cima. 
Também se diz, e não sem razão, que às vezes são necessários estímulos 
externos e propostas da administração para remover uma instituição 
ancorada em sua inércia e para despertar um professorado demais 
adormecido e preocupado unicamente em defender seus privilégios e 
interesses coorporativos. (CARBONELL, 2002, p. 28) 

 

O sistema burocrático da gestão educacional, por vezes contribui para essa 

acomodação. Cabe, portanto, ao professorado, uma ação consciente de mudança na 

busca de possibilidades inovadoras que preencham lacunas na educação e que 

impliquem em renovações ou inovações pedagógicas e emancipatórias.  

O conceito de profissionalidade, conforme Schwab, deixa claro a importância 

da inovação na atuação docente, quando cita que estes necessitam reelaborar suas 

próprias regras dos saberes:  

A profissionalidade pode ser definida como a observância de um certo tipo de 
regras, baseadas num conjunto de saberes e de saber-fazer. No entanto, 
essas regras nem sempre são muito precisas, estando sujeitas a uma 
permanente reelaboração pelos professores. (SCHWAB, 1983 apud 
GIMENO SACRISTÁN, 1995, p. 77) 

 

Assim, a inovação requer profissionalidade, no sentido de não limitar o 

processo de ensino e aprendizagem a aceitar exclusivamente as práticas 

conservadoras, tais como são. Mas no sentido de questioná-las, adaptá-las, inová-las 

na busca de saberes emancipadores. Saberes estes que geram ideias, introduzem 

hipóteses e reflexões. Para contribuir com essa reflexão, esta pesquisa buscou 

estudar novas formas de aprendizagem que embasassem o uso das tecnologias 

móveis na educação.  

 

2.3 As inovações pedagógicas rumo a uma aprendizagem rizomática, ubíqua e 

móvel 
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O importante da inovação pedagógica com o uso das tecnologias é a 

emergência de novas condições de aprendizagem que contribuem com a vida de 

professores, estudantes e da comunidade como um todo. A possibilidade de uso dos 

dispositivos móveis na pedagogia, no caso desta pesquisa os smartphones, é 

abarcada por pelo menos três novas maneiras de aprendizagem: rizomática, ubíqua 

e móvel. Estas corroboram com a inovação pedagógica rumo a uma educação aberta, 

conectiva e ampla. 

Essas novas maneiras de aprendizagem usando o smartphone propiciam uma 

transformação dessa tecnologia móvel em um elemento de convergência tecnológica, 

isto é, na tendência de usar uma única tecnologia para se utilizar de vários serviços, 

em um ambiente multitarefa, como afirma Merije (2012, p. 32) sobre esse dispositivo: 

 

[...] como a convergência de uma grande variedade de serviços, que poderão 
trazer benefícios culturais, melhora na qualidade de vida e acessos a serviços 
básicos, tais como comunicação e serviços públicos antes indisponíveis ou 
precários, à população. 

Na educação, essa convergência tecnológica também pode refletir nas 

práticas pedagógicas, sobretudo, na forma aberta possibilitando conexões e 

interações em diversos momentos e situações visando um aprendizado rizomático, 

ubíquo e móvel. 

Uma aprendizagem rizomática remete ao rizoma, isto é, a algo semelhante a 

um bulbo com raízes que crescem sem limitações, direções ou formatos. Definidos 

por Gomez (2013, s/p), “os rizomas se caracterizam como sendo labirintos sem 

começo nem fim, sistemas de passagens e desvios que não possuem linearidade”. 

Como os bulbos, os rizomas criam novos nós, formando conexões que nunca se 

fecham, remetendo à multiplicidade, à heterogeneidade, à diversidade das relações 

com conexões ramificadas em todos os sentidos. Como os tubérculos que possuem 

raízes que ora se partem, dando lugar a outras novas, em outras direções, uma rede 

rizomática também busca novas conexões, desterritorializando-se para novamente 

territorializar-se em novos nós. Por Gomez (2004), em Deleuze e Guattari (1983), 

temos que o rizoma é uma antigenealogia, pois não tem um sentido, uma direção, 

uma derivação: 
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 [...] procede por variação, expansão, conquista, captura, abertura, remete-se 
a um mapa que deve produzir-se, construir-se, demonstrável, conectável, 
invertível, modificável com entradas e saídas múltiplas, com suas linhas de 
fuga. Trata-se de um sistema acentrado, não hierárquico, e não significante, 
definido unicamente por uma circulação de estados. (DELEUZE e 
GUATTARI, 1983 apud GOMEZ, 2004, p. 35) 

 

A inovação pedagógica se dá quando a técnica é apropriada com todo o seu 

potencial libertador por uma pedagogia dialógica e democrática. Esta inovação se 

estabelece em uma relação ampla e rizomática, como bulbos que nascem e se 

entrelaçam conectando a tecnologia às bases pedagógicas, em um movimento 

sempre inovador, recriando o já criado e repensando o pensado. Essa rede que é 

tecida como uma trama cria novos nós e assim sucessivamente. Isto resulta em uma 

pedagogia rizomática envolvida cada vez mais com uma tecnologia que não para de 

crescer e de se multiplicar. As inovações ocorrem com uma tecnologia que não se 

reduz a trazer novos equipamentos físicos, redes mais rápidas, mas sim em trazer 

novas maneiras de ensinar, de aprender e de educar. Uma inovação tecnológica, 

dentro da educação, rompe, para retomar outras conexões, compostas por pessoas, 

computadores, redes e relações, nas quais as informações circulam de e para infinitos 

lugares, dentro de uma extensa rede dialógica. Com as inovações tecnológicas é 

possível se ver uma educação de ligação, de conexões – ampla e dialógica. Uma 

educação voltada para a práxis, com conexões multidimensionais e rizomáticas, que 

se capturam e se reinventam: 

 

Ao reinventar a prática num mundo globalizado, o educador liberta-se do 
ostracismo ao explorar e migrar para o ciberespaço, reintegrando a sua 
produção na rede. O educador, ao colocar-se em movimento e estabelecer o 
máximo de conexões com os outros, gera uma comunidade por ele não 
percebida até então. (GOMEZ, 2004, p. 35-36) 

 

Assim, a inovação pedagógica pode se assemelhar ao rizoma na forma como 

constrói nós de conhecimento, de redes de informações, inovando a construção dos 

saberes. A inovação pedagógica não necessita criar o novo, pode reinventar a prática 

com o já existente em busca de possibilidades de conexões que a tecnologia móvel 

traz.  Pode ser rizomática, no momento em que traz diferentes maneiras de ensinar e 

aprender, em inúmeras direções e formatos, trazendo inovação para as práticas 

pedagógicas. É nesse sentido, amplo, aberto e cheio de possibilidades, que a 
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pedagogia pode inovar de maneira rizomática. Aliada a esta condição de 

aprendizagem, também a ubiquidade contempla possibilidades importantes para a 

inovação pedagógica, visto que torna a informação presente quase que a todo o 

instante.  

Através da ubiquidade (do latim ubīque , por toda parte, Houaiss, 2015, s/p), 

ou seja, da possibilidade de se tornar onipresente, é possível disponibilizar e 

sociabilizar informações em qualquer lugar, em qualquer momento e em dispositivos 

diferentes. A tecnologia ubíqua é uma expressão que se refere à “progressiva 

integração dos meios informáticos nos diferentes contextos de desenvolvimento dos 

seres humanos, de maneira que não são percebidos como objetos diferenciados” 

(COLL e MONEREO, 2010, p.46). 

A ubiquidade alavanca uma sinergia de possibilidades e de autonomias que 

se bem inseridas no processo de ensino e aprendizagem podem agregar valor, na 

busca por uma educação crítica e inovadora, sustentada na práxis e no diálogo. As 

inovações pedagógicas com tecnologia móvel, quando utilizadas com 

responsabilidade e respeito, podem proporcionar uma experiência viva, de relações 

humanizadas e principalmente de consciência entre docentes e discentes. Por esse 

prisma, essas inovações dão condições para que os sujeitos críticos da práxis 

manifestem seu pensamento crítico, criativo e consciente. 

Todavia, é importante salientar que, há todo um processo de construção 

envolvido entre professores e alunos para que os smartphones sejam um exemplo de 

tecnologia ubíqua e viável. Embora esse possa ser um ponto de partida, é preciso 

também envolver nesse processo, diretores, supervisores, orientadores, pais e 

políticas públicas, na busca de um ponto de equilíbrio do uso dessas novas 

tecnologias nas salas de aula por meio de projetos político-pedagógicos e outras 

ações, assim como investir na formação de professores, orientadores e 

coordenadores, gerando conscientização e preparação, uma vez que há muitos 

pontos de atenção nesse processo.  

Embora existam regras e regulamentações, o ensino é um trabalho flexível e 

com aspectos heterogêneos. Sobre o ensino, Tardif e Lessard (2007) afirmam se 

aproximar:  

 

[...] daqueles ofícios e daquelas profissões cujo espaço cotidiano de trabalho 
é marcado por uma grande autonomia e em que as atividades são 
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desenvolvidas de acordo com representações, muitas vezes, renovadas, 
móveis, imprevisíveis na sua concretização e onde, por fim, a personalidade 
do trabalhador torna-se parte integrante do processo de trabalho. (TARDIF e 
LESSARD, 2007, p. 45) 

 

Uma vez que o ensino é um ofício que gera possibilidade de o docente exercer 

autonomia e liberdade, ainda que relativas, é importante que este possa escolher seus 

métodos de ensino compatíveis com sua própria identidade, facilidade, aptidão e 

formação. No que tange à essa última, vale ressaltar que 

 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 
professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as 
dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação implica um 
investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 
projectos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também 
uma identidade profissional. (NÓVOA, 1995, p. 25) 

 

A imposição do uso das tecnologias móveis nas salas de aula não facilita o 

processo ubíquo que estas geram e tendem a prejudicar o próprio aprendizado. Por 

interferir nas práticas pedagógicas provocando mudanças processuais ao longo do 

tempo, o uso dos smartphones pode ser compreendido pela ubiquidade que é capaz 

de gerar na comunicação entre as pessoas. 

A aprendizagem ubíqua introduz a ideia de que ubiquidade é algo que pode 

estar em qualquer circunstância, lugar ou tempo e que fornece uma “comunicação 

multimodal, multimídia e portátil” (SANTAELLA, 2013, s/p). Dentro da pedagogia, a 

ubiquidade torna possível a construção do conhecimento a seu tempo e lugar, através 

da tecnologia móvel. Graças aos recursos tecnológicos disponíveis, alcançou 

patamares com novas demandas como as redes sociais, a computação na nuvem e 

os potentes mecanismos de busca da internet. Os internautas passam a acessar de 

qualquer lugar e a qualquer momento, novas formas de ensinar e de aprender, 

compartilhando mídias, arquivos, conversas, entre outros.  

Ela cria conexões e novos nós intensificando o acesso à informação, de forma 

aberta e contínua. Esta ubiquidade se revela em uma nova categoria de aprendizado 

capaz de fazer o aluno buscar determinadas informações em proporções infinitas. “A 

aprendizagem ubíqua, espontânea, contingente, caótica e fragmentária é tão 

inadvertida e não deliberada que prescinde da equação ensino-aprendizagem – o que 
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emerge é um novo processo de aprendizagem sem ensino” (SANTAELLA, 2013, s/p). 

Processo este que, tampouco substitui outros, mas pode complementá-los, trazendo 

maleabilidade e flexibilidade às maneiras de ensinar e aprender. Em meio às novas 

tecnologias, há que considerar os novos papéis de professores e alunos ressaltados 

por Tardif (2002): 

 

[...] um professor, em plena ação com seus alunos na sala de aula, elabora 
estratégias e esquemas cognitivos, simbólicos, que o ajudam a transformar a 
matéria em função de condicionantes como o tempo, o programa, o projeto 
pedagógico da escola, a velocidade de assimilação dos alunos, os limites 
impostos pela avaliação, a motivação dos alunos etc. (TARDIF, 2002, p. 120) 

 

Novas formas de aprendizado que não substituem, mas podem agregar valor 

ao ensino democrático se ambas as partes, professores e alunos, trabalharem de 

forma coletiva na construção dessas práticas, discutidas e envolvidas em projetos 

político-pedagógicos com toda a comunidade escolar. Vale ressaltar que, apesar da 

responsabilidade sobre o uso das novas tecnologias fazer parte de todo o sistema de 

ensino, incluindo políticas públicas, projetos político-pedagógicos e toda a 

comunidade escolar, ecoa uma reflexão sobre possíveis ações que alavancariam a 

educação rumo a melhores práticas, por parte dos professores, que nem sempre é 

contemplada nos programas de formação de professores: 

 

[...] os saberes oriundos das ciências da educação e das instituições de 
formação de professores não podem fornecer aos docentes respostas 
precisas sobre o ‘como fazer’. Noutras palavras, a maioria das vezes, os 
professores precisam tomar decisões e desenvolver estratégias de ação em 
plena atividade, sem poderem se apoiar num ‘sem saber’ técnico-científico 
que lhes permita controlar a situação com toda a certeza. (TARDIF, 2002, p. 
137) 

 

O intuito desta pesquisa não é prescrever a substituição de práticas 

pedagógicas com o oferecimento de novas tecnologias, mas propor uma reflexão 

sobre diferentes formas de agir nessas práticas. Como afirma Merije (2012, p. 43) 

“Para avançarmos, é preciso que os educadores e as educadoras tenham a 

oportunidade de desmistificar essa nova linguagem, conhecendo-a com mais 

profundidade, apropriando-se dela e encontrando o sentido pedagógico que ela 
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oferece". Sem esse sentido pedagógico, não há porquê trazer essa tecnologia para 

próximo das práticas pedagógicas, é preciso ter em mente que nem todos os 

professores desejam encontrar esse sentido pedagógico com o uso dos smartphones 

e há que se respeitar as escolhas. 

A maneira como o professor pode fazer uso dessas tecnologias dentro e fora 

das salas de aula, é algo que depende da sua própria escolha e de uma série de 

fatores qua fazem parte da docência, como, sua vivência, sua formação, seus 

conhecimentos e até sua personalidade. Como afirma Tardif (2002) sobre o trabalho 

docente:  

 

[...] é fundamentalmente um conjunto de interações personalizadas com os 
alunos para obter a participação deles em seu próprio processo de formação 
e atender às suas diferentes necessidades. Eis por que esse trabalho exige, 
constantemente, um investimento profundo, tanto do ponto de vista afetivo 
como cognitivo, nas relações humanas desses alunos. (TARDIF, 2002, p. 
141) 

Embora os smartphones possuam aplicativos que facilitam a construção do 

conhecimento através da aprendizagem móvel, existem também cuidados a serem 

levados em conta que dizem respeito à dependência, excessos e à falta de formação 

sobre o dispositivo. Este não é um processo em que o professor liga uma chave do 

tipo on/off. Por isso, não existe uma receita de sucesso no uso desta tecnologia como 

prática pedagógica. O que existe é mais uma prática em meio a tantas outras que 

precisa de estudo e reflexão para ser implementada, sem deixar de lado, sua 

amplitude, seu alcance por sua ubiquidade, e a possibilidade de uma aprendizagem 

dinâmica e móvel. 

A aprendizagem móvel, também conhecida como m-learning, abrange 

processos de ensino e aprendizagem que permitem a construção do conhecimento a 

qualquer momento e em qualquer lugar usando um dispositivo móvel. 

 

Refere-se às modalidades de ensino e aprendizagem que se utilizam de 
dispositivos móveis (computadores portáteis, agendas eletrônicas, celulares, 
tablets PC, ipods, pockets PC, etc.) e da conectividade sem fio para 
estabelecer comunicações entre os diversos agentes educacionais com uma 
finalidade instrucional [...]. (COLL e MONEREO, 2010, p.45) 
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Esta aprendizagem não se limita a ambientes tradicionais como escolas, 

laboratórios, bibliotecas, entre outros; envolve pessoas próximas ou distantes, em 

horários indeterminados, permitindo diversas situações de aprendizado. Isto significa 

que os estudantes não precisam necessariamente parar o que estão fazendo para ter 

acesso a uma informação, pois estes não precisam de um determinado espaço, tempo 

ou modo para realizar tal aprendizado.  

 

O crescente desenvolvimento e difusão das Tecnologias da Informação Sem 
Fio e Móveis (MWIT), cria possibilidades de melhoria e redesenho no 
processo do contexto educacional e organizacional. Entre elas, as MWITs 
podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem não sendo 
limitadas a ambientes tradicionalmente dedicados a esta proposta, e 
permitem que a aprendizagem ocorra em qualquer ambiente ou a qualquer 
momento, de acordo com as necessidades organizacionais e individuais. [...] 
Uma ideia recente é chamada de Aprendizagem Móvel ou M-learning. Este 
conceito refere-se a processos de ensino e aprendizagem que ocorrem com 
o apoio das MWITs , envolvendo a mobilidade dos seres humanos que podem 
ser fisicamente / geograficamente distantes uns dos outros e distantes de 
espaços físicos educativos formais , tais como salas de aula, formação / 
graduação / espaços de qualificação ou locais de trabalho. (SACCOL et al, 
2010, p. 262, tradução nossa)8. 

 

Partindo destas três condições dadas pelo processo de aprendizagem aqui 

apresentadas, esta pesquisa busca construir referências que contribuam com a 

análise de como a inovação pedagógica, com o uso dos smartphones, pode ser usada 

por professores e estudantes de uma forma rizomática, ubíqua e móvel para que 

busque práticas emancipadoras e dialógicas. 

A discussão e o diálogo são fundamentais neste processo, pois não basta 

enxertar tecnologias móveis com o intuito de corrigir possíveis falhas nas práticas 

pedagógicas, sem promover a ética, o respeito e a consciência do uso dos 

smartphones na educação. Seu uso nas práticas, sem critério, sem responsabilidade, 

pode induzir a uma prática opressora. Compreender como as tecnologias móveis 

(rizomáticas, ubíquas e móveis) podem contribuir para uma pedagogia inovadora e se 

                                                        
8 Texto original: The growing development and diffusion of Mobile and Wireless Information 
Technologies (MWIT)1 create possibilities of enhancement and redesign in organizational and 
educational context processes. Among them, MWITs can contribute to teaching and learning processes 
not being limited to environments traditionally dedicated to this purpose and enable learning to occur in 
any setting or at any moment, according to organizational and individual needs. […] A recent idea is 
called Mobile Learning or m-learning. This concept refers to teaching and learning processes that occur 
with the support of MWITs, involving mobility of human subjects who can be physically/ geographically 
far from each other and far from formal educational physical spaces, such as classrooms, training/ 
graduation/ qualification rooms or workplaces. 
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os smartphones podem ser inseridos nesse contexto, fomenta uma reflexão 

importante, sobretudo para a escola como um todo.  

Contudo, não se pode concluir que este é um caminho que professores e 

alunos têm de seguir, sobretudo quando se refere às experiências socioculturais 

usadas na construção do conhecimento, que nem sempre estão ligadas a algum tipo 

de tecnologia. É um processo que demanda construção, formação e principalmente 

aceitação. Saber discernir quando, como, e se usar, é o caminho mais provável para 

aqueles que buscam melhorias na educação. A saída de uma prática opressora e 

autoritária envolve a participação de alunos e professores na busca de inovações 

pedagógicas, em que a dodicência caminha humildemente de mãos dadas na busca 

de soluções para as práticas. 

Seguir a direção a partir do inédito viável de Paulo Freire também pode ser 

uma forma de reconstruir uma prática a partir do que já existe, fazendo emergir a 

esperança daqueles que se veem dominados ou explorados por essas práticas.  

2.4 O inédito viável e a dodicência em Paulo Freire 

 

Uma inovação pedagógica responsável se dá de maneira aberta, conectiva, 

transparente e humilde, como nos dizeres de Paulo Freire: 

 

O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica na medida em que o 
ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar 
o pensado, rever-se em suas posições; em que procura envolver-se com a 
curiosidade dos alunos e os diferentes caminhos e veredas que ela os faz 
percorrer. (FREIRE, 1997, p. 19) 

 

 Partindo de uma pedagogia libertadora, as inovações pedagógicas agem 

como um divisor de águas entre práticas opressoras e emancipadoras. Está nas mãos 

do educador inovador assumir que a tecnologia oferece potencialidades libertadoras 

de forma consciente, uma vez que a tecnologia também escraviza e foge do que 

chamamos de práxis democráticas. Nesse sentido, Freire nos apresenta uma 

compreensão crítica da tecnologia que podemos tomar como estímulo em projetos 

sociais e educacionais, uma vez que hoje a tecnologia pode alcançar todas as classes, 

sejam elas, mais ou menos favorecidas: 
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Nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um lado, nem 
a diabolizo, de outro. Por isso mesmo sempre estive em paz para lidar com 
ela. Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de estímulos e desafios 
à curiosidade que a tecnologia põe a serviço das crianças e dos adolescentes 
das classes sociais chamadas favorecidas. (FREIRE, 2013, p. 85) 

 

Embora os dizeres de Paulo Freire se refiram ao acesso à tecnologia das 

classes sociais mais favorecidas, hoje, alguns anos depois, vê-se que o acesso a  ela 

já se ampliou para as classes menos favorecidas, seja por programas sociais como, 

por exemplo, a instalação de computadores com acesso à internet em bibliotecas 

públicas com acesso gratuito; seja pela diminuição dos custos, de forma geral, do 

acesso à tecnologia. 

Em uma perspectiva freiriana, as inovações pedagógicas com tecnologia 

possibilitam a onipresença das informações, e de certa forma, a democracia destas. 

Elas ecoam as informações produzidas por todos e para todos, independentemente 

das raças, gêneros e classes sociais, envolvendo-as e misturando-as. 

A inovação com tecnologia implica curiosidade, desafios a vencer, crítica, 

criação e produção. Envolve todo um espaço virtual, algo inimaginável, o que permite 

infinitas conexões. Um espaço, ou melhor, um ciberespaço, que adentra outros 

espaços, favorecendo o acesso a todo o tipo de informação. “O espaço virtual, em 

permanente transitoriedade, permite um tipo particular de relacionamento entre as 

pessoas e entre as pessoas e as máquinas, gerando uma dinâmica e um modo de 

existência diferenciado do mundo real” (GOMEZ, 2004, p. 79). Enquanto no mundo 

real, os encontros são reais, no mundo virtual, diversos tipos de relacionamentos 

podem existir virtualmente, em diversos momentos, com uma ou mais pessoas e em 

diferentes ambientes e aplicativos. 

Importante ressaltar novamente que as tecnologias por si só não 

necessariamente são emancipadoras e democráticas. Elas podem ser elementos 

escravizantes e fechados. Tudo dependerá da forma como o educador, a escola e o 

próprio projeto político-pedagógico viabilizarão essas tecnologias em suas práticas. 

Em movimentos opressores, as falsas inovações tecnológicas podem incentivar o 

sectarismo e a ruptura das conexões tão positivas e possíveis nas práticas. Aliado a 

este tema bastante presente no cotidiano das pessoas, dentro e fora da pedagogia, é 
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que muitas vezes vale o desafio de refletir sobre qual caminho a ser tomado e que 

lugar, de fato, o docente deseja ocupar dentro da pedagogia da escolha, conforme 

afirma Freire (2000): 

 

A sectarização é sempre castradora, pelo fanatismo de que se nutre. A 
radicalização, pelo contrário, é sempre criadora, pela criticidade que a 
alimenta. Enquanto a sectarização é mítica, por isto alienante, a radicalização 
é crítica, por isto libertadora. Libertadora porque, implicando no enraizamento 
que os homens fazem na opção que fizeram, os engaja cada vez mais no 
esforço de transformação da realidade concreta, objetiva. (FREIRE, 2000, p. 
25) 

 

Por isso, é no conceito do inédito viável, de Freire, que se encontra o sentido 

de uma proposta inovadora, que não necessariamente tem de ser nova, mas busca 

um sonho possível, isto é, uma prática possível. Conceito este que vislumbra 

possibilidades reais além de situações dominantes, ou seja, além das difíceis 

realidades sociais, econômicas e culturais em que se encontra, muitas vezes, uma 

comunidade escolar. Realidade que, através de ações pedagógicas libertadoras, 

superam toda e qualquer situação de dominação nas práticas. É através do 

rompimento desta situação que o indivíduo busca a concretização do sonho. Significa 

quebrar os paradigmas da repetição, da inconformidade com esta situação limite. 

Situações transformadas em oportunidades pedagógicas por aqueles que lutam por 

uma educação emancipatória: 

 

No momento em que estes as percebem não mais como uma “fronteira entre 
o ser e o nada, mas como uma fronteira entre o ser e o mais ser”, se fazem 
cada vez mais críticos na sua ação, ligada àquela percepção. Percepção em 
que está implícito o inédito viável como algo definido, a cuja concretização se 
dirigirá sua ação. (FREIRE, 2000, p. 94) 

 

Que a ciência trouxe uma avalanche de tecnologias para a sociedade é um 

fato. Todavia, estudar possibilidades de seu uso, nas práticas pedagógicas, que não 

sejam o mesmo do mesmo, que reflitam dentro do inédito viável, a busca por algo que 

não se repita, quiçá romperia estas barreiras de uma prática dominadora. Ao 

pesquisar se há formas de se usar o smartphone durante as aulas, de forma 

responsável, busca-se aproximar, através do inédito viável, as tecnologias da 
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educação. Pode ser possível, inédito e viável, usar os dispositivos móveis como 

ferramenta de apoio pedagógico. Inédito não no sentido de algo realmente novo, mas 

no sentido do inédito viável, cuja ação, responsável e libertadora, corresponde uma 

reação esperançosa de recriação e de reinvenção das práticas pedagógicas, 

tornando-as democráticas e menos opressoras. “Esse ‘inédito-viável’ é, pois, em 

última instância, algo que o sonho utópico sabe que existe mas que só será 

conseguido pela práxis libertadora [...]” (FREIRE, 1992, p. 206). Por isso o ser 

inovador está relacionado com o inédito viável, na busca de práticas libertadoras e 

responsáveis, capaz de transpor as barreiras que na certa encontrará. 

O inovador sabe a diferença entre o fazer e o fazer diferente. É esta criticidade 

que implica o inédito viável sem que o inovador seja opressor. Uma vez que as 

inovações pedagógicas caiam em mãos opressoras, seja de docentes, seja de 

discentes, nascerá uma situação dominadora e possivelmente humilhante, capaz das 

mais fortes prescrições durante as práticas pedagógicas. Uma luta se trava entre 

aqueles que oprimem e aqueles que desejam se libertar da opressão e buscar uma 

educação igualitária e humanista. 

 

Sua luta se trava entre serem eles mesmos ou serem duplos. Entre 
expulsarem ou não o opressor de “dentro” de si. Entre se desalienarem ou se 
manterem alienados. Entre seguirem prescrições ou terem opções. Entre 
serem espectadores ou atores. Entre atuarem ou terem a ilusão de que atuam 
na atuação dos opressores. Entre dizerem a palavra ou não terem voz, 
castrados no seu poder de criar e recriar, no seu poder de transformar o 
mundo. (FREIRE, 2000, p. 35) 

 

 Apesar desse comportamento ser avesso a uma pedagogia libertadora, 

exemplos podem ser encontrados, mostrando que situações opressoras ainda são 

comuns. Usando a tecnologia móvel, um aluno que filma o professor com seu 

smartphone, com o objetivo de expô-lo às redes sociais para satirizá-lo, ou um 

professor que arranca o smartphone de um aluno à força durante uma determinada 

aula, mostram como a opressão ainda é largamente vista nas práticas pedagógicas. 

Embora estas situações sejam proibidas nas escolas técnicas do Centro Paula Souza, 
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conforme regulamento do CEETEPS (2013)9, na prática, ainda se vê muitas delas, 

fazendo parte do cotidiano escolar. 

A busca pelo inédito viável, isto é, de uma ação dialógica em cima de uma 

situação dominadora, pode romper as barreiras da opressão e construir uma práxis 

libertadora em que opressor e oprimido dão lugar a uma educação a quatro mãos, ou 

a muitas mãos, considerando também o que entendemos por ubiquidade, mobilidade 

e rizoma, de forma a alcançar dialogicamente a dodiscência. Em outras palavras, 

como dizia Freire (2013, p. 25): “Não há docência sem discência, as duas se explicam 

e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 

de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender”. Pode ser assim também com as inovações tecnológicas na pedagogia. Ao 

invés dos exemplos anteriormente mencionados se transformarem em situações 

opressoras, ocasionando uma postura de ruptura para ambos os lados, é possível que 

a reflexão e o diálogo os aproximem na busca de uma escola mais humana e afetiva. 

Pelo motivo das tecnologias, hoje, serem mais amplamente dominadas por 

pessoas mais jovens, vê-se aqui as inovações trazerem ainda mais a dodicência, em 

uma parceria bastante positiva, onde tanto os docentes quanto os discentes, ensinam 

e aprendem. 

Perante as reais situações que envolvem as práticas pedagógicas com o uso 

de tecnologias, percebe-se que as relações opressoras referidas anteriormente, ou 

seja, as situações limite, dão margens a novas possibilidades, exatamente pelo inédito 

viável. “No momento em que a percepção crítica se instaura, na ação mesma, se 

desenvolve um clima de esperança e confiança que leva os homens a se empenharem 

na superação das situações-limites” (FREIRE, 2000, p. 91). A essa superação das 

situações limites, rumo à emancipação, compreende-se que o inédito viável surge 

como a busca por diferentes possibilidades, de transpor barreiras, através da 

conscientização e de análises críticas da própria realidade. Pensar o mundo não 

significa transformar o mundo, mas refleti-lo.  

                                                        

9 CAPÍTULO III - Das Proibições  

Artigo 104 - É vedado ao aluno:  

XII – Utilizar das novas tecnologias dentro do ambiente escolar com o intuito de denegrir a imagem 
dos membros da comunidade escolar. (CEETEPS, 2013). 
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O que se busca, com esta pesquisa é trazer discussões sobre o uso dos 

smartphones nas salas de aula, como forma de inovar, de ser inédito viável, recriando 

o já criado e refletindo diferentes práticas pedagógicas.  

A partir destes conceitos, parte-se no próximo capítulo para o percurso 

metodológico que permeará a pesquisa rumo a uma discussão com os conceitos 

apresentados pelo referencial teórico até o momento. 

 

 

 

 

3 UNIVERSO, SUJEITOS E PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo traz os dados do universo desta pesquisa, bem como seus 

sujeitos: alunos de uma escola técnica estadual. Os referenciais teóricos usados para 

a metodologia foram Minayo (1994), Severino (2007) e Gatti (2012). Com base no 

objeto de estudo escolhido: inovações pedagógicas com o uso dos smartphones, 

optou-se por seguir a metodologia qualitativa no formato de entrevista coletiva. Para 

a análise do conteúdo da coleta de dados, usou-se o referencial de Franco (2008) e 

para embasar a discussão dialética materialista histórica das transcrições e 

questionários dos estudantes face às teorias contou-se com as contribuições de 

Gaudêncio Frigotto (1994). 

 

3.1 Caracterização do universo e dos sujeitos da pesquisa 

 

O foco deste tópico é uma descrição do universo e dos sujeitos da pesquisa, 

dando antes um panorama sobre o Centro Paula Souza, instituição autárquica que 

gere os cursos técnicos profissionalizantes. 



65 
 

 

3.1.1 A instituição Centro Paula Souza 

 

O Centro Paula Souza (CPS) é uma autarquia do Governo do Estado de São 

Paulo e está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação, órgão do governo estadual que tem por objetivo: 

 

[...] intensificar o desenvolvimento sustentável do Estado, estimular as 
vantagens competitivas das empresas e dos empreendedores paulistas, 
incorporar tecnologia aos produtos da região e fortalecer as condições para 
atração de investimentos no Estado. (CPS, s/d, s/p) 

O CPS gere, em todo o estado de São Paulo, 218 escolas técnicas estaduais 

(ETECs), 65 faculdades de tecnologia (FATECs), somando mais de 283 mil alunos 

em cursos técnicos de nível médio e superiores tecnológicos, em mais de 300 

municípios. As ETECs atendem 212 mil estudantes nos ensinos técnico, médio e 

técnico integrado ao médio, com 135 cursos técnicos para os setores industrial, 

agropecuário e de serviços, incluindo habilitações na modalidade semipresencial, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e especialização técnica. A instituição possui 45 

anos de fundação, tendo sido criada em 6 de outubro de 1969, pelo governador 

Roberto Costa de Abreu Sodré. Nasceu da ideia de implementar os primeiros cursos 

superiores de tecnologia, mas aos poucos foi se enraizando na educação profissional 

de nível médio, com foco no ensino profissionalizante de nível técnico. Homenageado 

com a nomeação da instituição, o engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza, 

fundador da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tinha em meio a seus 

valores, a escola, como um veículo importante na formação profissional dos 

indivíduos. Princípios estes que deram início à criação do Centro Paula Souza (CPS, 

s/d, s/p). 

 

3.1.2 O universo da escola técnica Albert Einstein 
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Situada na zona norte da cidade de São Paulo, no bairro da Casa Verde, a 

Etec Albert Einstein, universo desta pesquisa, é uma das 218 escolas vinculadas ao 

Centro Paula Souza, promovendo uma educação profissional de nível técnico. Iniciou 

suas atividades em 1963, com o nome de Ginásio Industrial Albert Einstein. Segundo 

o CPS (s/d), só em 1993, “[...] conforme decreto nº 37.735 de 27/10/93 a escola foi 

transferida para o Centro Estadual de Educação Tecnológica (CEETEPS), onde 

permanece até hoje”.  

Sua estrutura é composta por: diretor geral, diretor de serviços acadêmicos 

(responsável pela secretaria acadêmica), diretor de serviços (responsável pelos 

serviços administrativos), coordenador pedagógico (responsável pelas atividades 

relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem), orientador educacional 

(responsável pela orientação e apoio educacional), coordenadores de área 

(responsáveis em coordenar os respectivos cursos) e cerca de 80 professores. 

Por ser uma escola técnica, possui cursos profissionalizantes (vespertinos e 

noturnos) de Informática, Comunicação Visual, Hospedagem, Secretariado, Design de 

Interiores, Administração e Eletrônica. Além dos cursos técnicos, a escola conta com 

quatro turmas matutinas de ensino médio e uma de ensino médio integrado ao técnico, 

em Eletrônica. Cada turma tem em média 40 alunos e o ingresso é feito através de 

prova classificatória chamada vestibulinho ETEC, realizada semestralmente para o 

ingresso aos cursos técnicos modulares e, anualmente, para o ingresso ao ensino 

médio ou médio integrado. A duração dos cursos do ensino médio ou médio integrado 

é semelhante ao ensino médio tradicional. Já os cursos profissionalizantes modulares 

possuem 3 semestres de duração, com exceção do curso de Eletrônica que possui 4 

semestres de duração. 

A estrutura física conta com 1 biblioteca, 1 refeitório, 1 cantina, 1 quadra 

poliesportiva coberta, 21 salas de aula, 1 laboratório de biologia, 5 laboratórios de 

informática com 21 computadores cada, 2 laboratórios de informática para simulação 

virtual no curso de eletrônica com 11 computadores cada, 2 laboratórios de informática 

para o curso de design de interiores e comunicação visual, 2 laboratório com 21 

computadores cada para o desenvolvimento do projetos, 2 laboratórios de controle e 

automação industrial e pneumática, 2 salas de vídeo com recursos de multimídia, 

anfiteatro com capacidade para 180 pessoas, 3 salas com pranchetários para 

desenho técnico, 3 laboratórios de eletrônica, 1 laboratório de eletrotécnica, 

eletroeletrônica e eletromecânica, 1 laboratório de telecomunicações e redes, rede  



67 
 

Wi-Fi para professores e funcionários, Associação de Pais e Mestres (APM), empresa 

de xerox, grêmio estudantil, sala dos professores, sala de coordenadores, secretaria 

acadêmica, sala de serviços administrativos, sala do diretor, entre outros da Etec 

Albert Einstein, vinculada ao Centro Paula Souza (Etec Albert Einstein, s/d, s/p). 

Possui regimento aprovado por conselho deliberativo sob o título de 

“Regimento comum das ETECs”, através da “Deliberação CEETEPS Nº 003, de 18-

7-2013” (CPS, s/d). 

 

 

3.1.3 Os sujeitos da pesquisa 

 

Para sujeitos desta pesquisa, foram convidados todos os alunos do 1.º módulo 

do curso de Informática do período da tarde e da noite (80 alunos) da Etec Albert 

Einstein. A escolha pelos alunos do 1.º módulo se deu em virtude destes terem recém 

ingressado no curso e por isso ainda não haviam cursado disciplinas no curso de 

informática que usasse a tecnologia móvel, o que poderia interferir em suas opiniões. 

Os módulos 2 e 3 desse curso possuem disciplinas de programação mobile, que 

envolvem o desenvolvimento de aplicativos para aparelhos celulares.  

Um encontro, dentro dos princípios da técnica de grupo focal, foi realizado 

com cada um dos dois grupos de discentes participantes da pesquisa: um grupo 

formado por alunos da tarde e outro formado por alunos da noite. Somente os alunos 

do curso de informática foram convidados a participar do encontro. O motivo para não 

estender o convite para outros cursos foi o de ter um perfil de aluno homogêneo em 

relação à sua formação técnica. Outro ponto considerado para a escolha de alunos 

de uma escola técnica foi o fato de optarem pelo curso técnico por vontade própria, 

visando sua  formação profissional. 

Dos 40 alunos da turma da tarde, 7 se disponibilizaram a participar do grupo 

focal. Da turma da noite, de um total de 40, 5 se propuseram a participar. Ambos os 

grupos tiveram a participação voluntária. Embora cada turma fosse composta por 40 

alunos, o fato dos encontros serem realizadas na última semana de aulas (semana 

em que os professores praticamente já fecharam as menções e se colocam à 

disposição para dúvidas eventuais de alguns alunos), restringiu um pouco a 
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participação, visto que, a maioria dos alunos não compareceu à escola naquela 

semana. Um fator importante para a escolha da última semana de aulas para a 

realização dos grupos focais é que a direção solicitou que não atrapalhasse o bom 

andamento das aulas. Visto que, não haveria outras datas para a realização dos 

grupos focais, além das férias dos alunos, optou-se por usar as datas oferecidas na 

última semana de aulas. 

O primeiro grupo de discentes, chamado “Turma da noite”, tem idade média 

de 21 anos (todos do sexo masculino) e estudam no período da noite do primeiro 

módulo do curso técnico de Informática. Este grupo focal foi realizado em 25/06/2015. 

O segundo grupo de discentes, chamado “Turma da tarde”, tem uma média 

de idade de 16 anos (uma aluna do sexo feminino e seis do sexo masculino) e 

estudam no período da tarde do primeiro módulo do curso técnico de Informática. Este 

grupo focal foi realizado em 26/06/2015. 

 

3.2 Metodologia Qualitativa 

 

Neste tópico, visa-se dar um panorama geral da metodologia qualitativa e o 

porquê de ter sido usada a partir de grupos focais, na tentativa de interpretar o olhar 

dos discentes sobre o objeto de estudo, de forma a obter um contato direto e constante 

com o grupo. 

 

3.2.1 Pressupostos 

 

A metodologia qualitativa foi a escolhida com o intuito de aprofundar a 

compreensão comportamental de um determinado grupo, com relatos de experiências 

vividas, respeitando o contexto econômico, social e cultural dos sujeitos.  

Para o pesquisador é importante investigar o cotidiano do grupo, bem como 

suas opiniões baseadas em situações ímpares de cada sujeito influenciadas por seu 

respectivo contexto. Segundo Minayo (1994),  
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A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p.21-22) 

 

Por não quantificar os dados, esta metodologia cria uma dinâmica entre o 

sujeito e seu mundo real. Em vez de operações estatísticas, há uma coleta de dados 

subjetivos que demonstram percepções incontáveis. 

E, por ter a participação ativa dos sujeitos, através desta metodologia, é 

possível elencar sentimentos, olhares e comportamentos que outros tipos de pesquisa 

dificultariam a captação. Na decisão sobre qual tipo de metodologia qualitativa 

trabalhar, escolheu-se realizar grupos focais com questões abertas e não diretivas 

discutidas no tópico a seguir, cujo interesse foca a perspectiva do grupo. 

 

3.2.2 A técnica do grupo focal 

 

Por meio do grupo focal visou-se reunir os discentes para que pudessem 

abordar possibilidades, discutindo questões relacionadas ao objeto de pesquisa, no 

caso o uso de inovações pedagógicas com o uso dos smartphones. O objetivo do 

trabalho foi discutir questões como: Existem possibilidades pedagógicas com os 

smartphones? Os smartphones podem ser usados para auxiliar o aprendizado? Os 

alunos e os professores têm o domínio sobre a tecnologia móvel e estão preparados 

para usá-la como ferramenta pedagógica? 

O debate propiciado pelas questões apresentadas foi o ponto central da 

abordagem que não objetivou a resposta direta das perguntas, mas a discussão 

aberta e ampla em que a interação e a troca de ideias prevaleceu. 

A técnica do grupo focal foi a escolhida como forma de aprofundamento  para 

a compreensão dos sujeitos envolvidos e por oferecer flexibilidade na compreensão 

das questões, uma vez que os discentes poderiam solicitar auxílio à pesquisadora 

facilitadora para que esta pudesse explicá-las com clareza.  
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Outro motivo da escolha do uso de grupo focal foi, por esta técnica, possibilitar 

a análise do comportamento dos dois grupos de alunos (tarde e noite) que possuem 

perfis, idades e contextos diferentes. 

 

A técnica é muito útil quando se está interessado em compreender as 
diferenças existentes em perspectivas, ideias, sentimentos, representações, 
valores e comportamentos de grupos diferenciados de pessoas, bem como 
compreender os fatores que os influenciam, as motivações que subsidiam as 
opções, os porquês de determinados posicionamentos. (GATTI, 2012, p. 14) 

 

Para que os objetivos sejam alcançados, é importante dar ao grupo “[...] 

condições para que este se situe, explicite pontos de vista, analise, infira, faça críticas, 

abra perspectivas diante da problemática para o qual foi convidado a conversar 

coletivamente” (GATTI, 2012, p. 9), o que é feito por meio do ambiente e das questões. 

Assim, buscou-se deixar os discentes à vontade para expressarem 

sentimentos, ideias, valores e comportamentos dessa geração que se aproxima cada 

vez mais das tecnologias móveis, tendo em vista o roteiro preparado, de quatro 

questões, anexadas no apêndice D.  

Com o intuito de deixar o grupo desenvolver seus pontos de vista e fazer 

emergir opiniões, o grupo focal foi conduzido de forma que o facilitador incentivasse a 

troca de ideias, sem interferir com opiniões. Conforme afirma Gatti (2012): 

 

Na condução do grupo focal, é importante o respeito ao princípio da não 
diretividade, e o facilitador e moderador da discussão deve cuidar para que o 
grupo desenvolva a comunicação sem ingerências indevidas da parte dele, 
como intervenções afirmativas ou negativas, emissão de opiniões 
particulares, conclusões ou formas de intervenção direta. (GATTI, 2012, p. 8) 

 

Na coleta de dados busca-se opiniões sobre os tópicos a serem abordados 

como forma de incentivo à discussão. Sendo um encontro único, na forma de grupo 

focal, de cerca de noventa minutos, com cada grupo de discentes, a condução deste 

se deu de maneira ampla, no sentido de provocar interações durante o encontro, 

compartilhando pontos de vista e gerando dinâmicas abertas. 

 

O grupo focal permite fazer emergir uma multiplicidade de pontos de vista e 
processos emocionais, pelo próprio contexto de interação criado, permitindo 
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a captação de significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de 
se manifestar. (GATTI, 2012, p. 9) 

 

Pretendeu-se conduzir o grupo de forma ampla, respeitosa e não diretiva para 

que o grupo desenvolvesse sua própria comunicação, minimizando a indução de 

respostas.  

 

3.2.3 Procedimentos de coleta de dados 

 

Cerca de um mês antes do encontro com os grupos focais, houve um diálogo 

com a direção da escola sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa para a sua 

autorização prévia por escrito, o que ocorreu sem problemas (apêndice B). Neste 

período, conversou-se também com as duas turmas de 40 alunos do 1.º módulo do 

curso de informática (tarde e noite), a respeito da disponibilidade para participarem do 

encontro em grupo proposta na pesquisa. Na ocasião, foram entregues aos alunos 

interessados em participar voluntariamente das entrevistas, o termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

No dia do encontro com cada um dos grupos de discentes, após a entrega por 

eles do termo de consentimento livre e esclarecido (modelo no apêndice C), a 

pesquisadora reiterou os objetivos da pesquisa, também informou que seriam usados 

no texto da dissertação de mestrado, nomes fictícios em lugar dos nomes verdadeiros, 

a fim de garantir o sigilo de suas identidades, sendo o conteúdo da entrevista utilizado 

exclusivamente para fins acadêmicos. 

Antes de iniciar o trabalho com o grupo focal, a pesquisadora entregou um 

questionário com quatro questões abertas (modelo no apêndice D) para que cada 

discente respondesse individualmente. 

Após todos os discentes terem respondido ao questionário, a pesquisadora 

abriu o grupo focal, lendo o roteiro com as questões, sem que os discentes 

necessitassem obrigatoriamente seguir a ordem e o teor destas. Cada discente ficou 

com seu próprio questionário preenchido. 

Durante a discussão, a pesquisadora fez intervenções sobre os dispositivos 

móveis (smartphones) para provocar o grupo a expressar-se com indagações do tipo: 
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 São uma possibilidade pedagógica? 

 Em que situação usaria / não usaria? 

 Facilitam ou atrapalham as aulas? 

 Escravizam pelo excesso? 

 São inovadoras? 

 Alunos e professores estão preparados? 

 Abrem novas conexões com o aprendizado? 

 

O encontro (único) com cada um dos grupos durou em média noventa 

minutos. A forma de registro de cada um deles foi através da gravação de áudio, do 

aplicativo gravador de um laptop e também de uma câmera filmadora, que 

permaneceu a uma certa distância para não inibir o grupo. Esta última serviu para 

captação de gestos que serão usados na análise dos dados e como backup do áudio, 

para o caso de a primeira opção falhar.  

Em seguida, todas as falas de ambos os encontros foram transcritas e 

transcriadas para compor o corpus empírico da pesquisa, alterando o nome dos 

entrevistados por questões de sigilo. 

 

3.2.4 Procedimentos de análise de dados 

 

Com o intuito de analisar os dados coletados, é importante salientar que uma 

interpretação crítica do significado da mensagem deve ser o ponto de partida: 

 

São perfeitamente possíveis e necessários o conhecimento e a utilização da 
análise de conteúdo, enquanto procedimento de pesquisa, no âmbito de uma 
abordagem metodológica crítica e epistemologicamente apoiada numa 
concepção de ciência que reconhece o papel ativo do sujeito na produção do 
conhecimento. (FRANCO, 2008, p. 10) 

 

Na construção da análise dos dados coletados é prudente investigar as 

diferentes formas de linguagem dos sujeitos, no tempo e no espaço em que se dá o 
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encontro com os discentes. “As linguagens, a expressão verbal, os enunciados, são 

vistos como indicadores significativos, indispensáveis para a compreensão dos 

problemas ligados às práticas humanas e a seus componentes psicossociais” 

(SEVERINO, 2007, p.121). Considerar essa contextualização como cenário pode 

sugestionar um correto mapeamento das mensagens. Franco (2008, p. 20) afirma 

que: 

 

Assim, toda a análise de conteúdo implica comparações contextuais. Os tipos 
de comparações podem ser multivariados. Mas, devem, obrigatoriamente, 
ser direcionados a partir da sensibilidade, da intencionalidade e da 
competência teórica do pesquisador. 

 

Com base no levantamento das unidades de análise, mais especificamente, 

as unidades de registro (palavras), segue-se para a interpretação destas, levando em 

conta as unidades de contexto (trechos) dos entrevistados. Como descreve Franco 

(2008, p. 47), “a Unidade de Contexto é a parte mais ampla do conteúdo a ser 

analisado, porém é indispensável para a necessária análise e interpretação dos textos 

a serem decodificados [...]”. 

 Tendo em vista as duas unidades: a de registro e a de contexto, considerou-

se na análise a palavra como unidade de registro e a respectiva frase ou trecho como 

unidade de contexto daquela, para compreender com mais exatidão a unidade de 

registro. 

Assim, buscou-se detectar nas transcrições das falas e nas respostas dos 

questionários as unidades de registro e de contexto que emergiram a partir dos 

discursos orais e escritos, para que pudessem ser analisadas em diálogo com as 

teorias que embasam os capítulos 1, 2 e 3, que compõem o referencial teórico-

metodológico  deste estudo.  

Nesse contexto, partiu-se da questão central delineada nessa pesquisa: quais 

são as inovações pedagógicas possíveis com o uso dos smartphones e das questões 

problematizadoras que dela decorrem: 1. há possibilidades de práticas pedagógicas 

inovadoras com os dispositivos móveis, na visão dos discentes?; 2. qual a percepção 

que discentes do curso técnico têm sobre o conhecimento que alunos e professores 

possuem sobre o uso de dispositivos móveis? 3. os discentes identificam experiências 
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pedagógicas inovadoras com o uso dos dispositivos móveis? - para se estabelecer as 

unidades de registro (palavras) e de contexto (trechos).  

Desse modo, fez-se a leitura, por diversas vezes, dos conteúdos extraídos do 

material empírico, grifou-se as palavras e trechos com cores diferentes ao que, no 

final dessa primeira etapa do processo de sistematização dos dados, pode-se 

constituir as seguintes categorias de análise:1. práticas pedagógicas inovadoras; 2. 

dependência; 3. regulamentação; 4.conhecimento; 5; formação; 6. experiências. 

Após a identificação das unidades de análise (palavra/trecho), partiu-se para 

a categorização, a qual significou definir categorias que pudessem agrupar as 

unidades de análise (registro e contexto). Segundo Franco (2008, p.59-60): 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 
de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado 
em analogias, a partir de critérios definidos. [...] Esse longo processo – o da 
definição das categorias – na maioria dos casos implica constantes idas e 
vindas da teoria, ao material de análise, do material de análise à teoria e 
pressupõe a elaboração de várias versões do sistema categórico. 

 

A definição das categorias orientou-se pelos critérios descritos anteriormente 

associado à criatividade e sensibilidade da própria pesquisadora no árduo processo 

de construção dos procedimentos de análise dos dados. As categorias de análise 

foram relacionadas a cada uma das 3 (três) questões problematizadoras 

anteriormente mencionadas. No quadro a seguir é possível obter uma melhor 

compreensão da exposição que se pretende mais adiante a respeito da análise 

desenvolvida, destacando-se que a primeira pergunta está vinculada às categorias 1, 

2 e 3; a segunda com as categorias 4 e 5 e; por fim, a terceira e última pergunta 

associada à categoria 6.  
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Questões problematizadoras Categorias de análise 

Questão 1: Há possibilidades de práticas 

pedagógicas inovadoras com os 

dispositivos móveis, na visão dos 

discentes? 

Práticas pedagógicas inovadoras 

Dependência 

Regulamentação 

Questão 2: Qual a percepção que discentes 

do curso técnico têm sobre o conhecimento 

que alunos e professores possuem sobre o 

uso de dispositivos móveis? 

Conhecimento 

Formação 

Questão 3: Os discentes identificam 

experiências pedagógicas inovadoras com 

o uso dos dispositivos móveis? 

Experiências 

 

Os próximos quadros mostram a sistematização dos dados que foi feita 

estabelecendo a relação entre as questões problematizadoras, as categorias e suas 

respectivas unidades de registro e contexto (palavras e trechos). No primeiro quadro 

é apresentado o Grupo 1 de discentes (turma da noite) e no segundo, o Grupo 2 (turma 

da tarde). 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

Grupo 1: Turma da Noite 
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“Acompanhar um conteúdo on-line dentro e fora da escola, você tem maior facilidade de 
comunicação, de compartilhar o conteúdo com os colegas, fazer consultas e pesquisas 
inusitadas durante a aula” (Pedro). 

“Eu acho que é muito útil, prático, facilita bastante o acesso a informações, da mesma 
forma que o aluno faz uso, o professor também deveria procurar fazer mais uso, através 
de dispositivos como celulares, tablets e notebooks, conectados à internet para utilizar 
mais para pesquisas e de certa forma, conseguir conduzir a consciência dos alunos para 
a importância disso, para que possa ser bem utilizado, bem aproveitado” (Pedro). 

“E também pelo fato do acesso à internet, os alunos poderiam consultar o conteúdo  on-
line e tirar uma dúvida de pesquisa, cada um com seu telefone” (Pedro). 

“Com praticidade, economia de tempo e facilidade de comunicação” (Pedro). 

Um outro exemplo que eu tenho também é dos professores não ficarem segurando livro 
pesado no ombro, para passar uma atividade no quadro. Muitas folhas, xerox, papel, 
pegar o conteúdo em pdf  no tablet, celular, abrir ali, olhar e passar pro quadro. Chega a 
ser até uma opção ergonômica para o próprio uso no trabalho dos professores” (Pedro). 

“Em sala de aula, tirar dúvidas on-line quanto à ortografia e significado de palavras, 
consultar traduções de palavras, compartilhar o conteúdo da aula com os alunos que não 
estão presentes, tem aluno que faltou, fotografa a lousa e envia para ele, para ele não 
precisar esperar o outro dia para emprestar o caderno” (Pedro). 

“Por exemplo, as páginas de notícias têm uns aplicativos de notícias que podem ser bem 
empregados para as aulas. Por exemplo, referente à administração, a própria informática 
mesmo, programação, isso tudo tem como se utilizar. Os professores têm como consultar 
online on-line e passar aquilo para os alunos, ao mesmo tempo em que ele está passando 
a informação, ele está trazendo para o aluno aquele veículo de informação” (Pedro). 

“Às vezes, por exemplo, você quer passar um conteúdo de um vídeo, de uma palestra ou 
alguma coisa, às vezes, a escola não tem projetor, mas tem Wi-Fi e aí cada um assiste o 
seu vídeo, no seu dispositivo” (Pedro). 
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“Tem que pôr limite, porque na hora da prova, não deveria usar o celular” (Fernando). 

“Até do próprio aluno, porque ele acaba ultrapassando os limites” (André). 

“A questão de o celular escravizar, não exatamente escraviza, mas essa geração nova, 
que nasceu em meio à nova tecnologia que nós não tivemos quando crianças, deixa de 
aprender outras formas de divertimento, de lazer, que nós tivemos, e passa a se focar 
mais na coisa que é mais nova, que é mais interessante para o mundo, que é a tecnologia” 
(Pedro). 

“Os pais, hoje em dia, têm de prestar atenção à criança. Não deixá-la ficar apegada 
demais à tecnologia, tentar ensiná-la um pouco do que você teve. Você vai querer dar ao 
seu filho tudo o que você não teve, mas você não pode esquecer de dar o que você teve. 
Procurar ensinar a ele outras formas de entretenimento, de diversão” (Pedro). 

“O celular é apenas uma ferramenta que você pode usar para uma coisa boa ou ruim, vai 
da pessoa, não do celular” (André). 

“Muita gente pensa que ficamos dependentes do celular, mas o celular no caso, é a fonte 
mais fácil, a que a gente tem mais próxima em relação à pesquisa, à comunicação, a tudo” 
(Fernando). 

“Tem uma aula no youtube  que eu só estudo por lá, que é física. Só que eu acabo sempre 
deixando o facebook aberto em uma aba e o youtube em outra. Alguém me chama ali, eu 
não consigo me concentrar na vídeo aula, sempre vou ali e dou uma olhadinha no 
facebook” (Paulo). 

“Há uma dependência, muitas vezes, por não conhecer e não ter o costume de utilizar 
outras formas de pesquisa e de comunicação. Tem aluno que você fala: faz um trabalho 
manuscrito de 10, 15 páginas, só falta ele pular do prédio. Ele fala de pular do prédio, mas 
ele não senta na mesa e não começa a escrever, porque se começar é mais rápido do 
que reclamar, porque eles se tornam dependentes daquilo” (Pedro). 

“Você não pode culpar o dispositivo. Vai dizer que é o dispositivo que escravizou? Você 
tem que analisar porque a pessoa está dependente daquele dispositivo, alguma coisa em 
volta, se ela tem outras possibilidades, lazer, diversão, entretenimento, não é? Uma 
pessoa que não tiver outras opções vai focar só nisso” (Pedro). 
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“Em sala de aula poderia ficar um pouco mais disperso no modelo que a gente tem hoje” 
(Felipe). 

“Da mesma forma que o Marco Civil da Internet serviu para regulamentar o uso e estipular 
regras, acho que também o uso do smartphone devia ser regulamentado na educação. 
Estipular algumas regras para que possa ser feito um trabalho da forma correta e que a 
gente possa aproveitar os benefícios” (Pedro). 

“O problema não é usar e sim a forma como se usa [...] é regulamentar também 
conscientizar os alunos” (Pedro). 

“No caso, é regulamentar e também conscientizar os alunos” (Pedro). 

“É um problema de disciplina de cada um e do interesse. Independente de poder ou não 
estar usando o celular, sempre tem um ou outro aluno que não está nem aí, que tá 
conversando, que tá jogando um joguinho ou no celular ou no computador ou cartas, sei 
lá, isso aí você sempre vai ter. Não adianta você pegar um problema e usá-lo para proibir 
uma coisa que você acha inadequada ou não, sendo que, sem aquilo, você tem o mesmo 
problema” (Pedro). 
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“Os professores não têm um conhecimento profundo do smartphone, eles não usam 
devido a essa lei, mas eles podiam aproveitar bem esse recurso” (Fernando). 

“Nós temos professores de diferentes faixas etárias e que tem costumes bem 
diferenciados, cultura bem diferenciada. Muitas vezes, não por não ter acesso, não estar 
incluído digitalmente, mas por não ter contato mesmo com a ferramenta” (Pedro). 

“Tem vários professores que até vão ter mais facilidade que são de uma geração mais 
jovem, que já cresceu com isso desde criança, então, esses não vão ter problema, só 
precisam de permissão pra adaptar isso. Eu tenho certeza que muitos deles já sabem até 
como usar bem, alguns até usam para alguns conteúdos” (Pedro). 

“O conhecimento de ambos é superficial, pois, os dispositivos realmente podem fazer 
alguma diferença positiva no aprendizado do aluno, podendo se utilizar de aplicativos e 
até mesmo para se comunicar com o professor” (Fernando). 

“Acredito que eles têm um conhecimento superficial sobre os smartphones e só utilizam 
aquilo que os interessa, mas se fossem utilizados para o aprendizado, iria ajudar” (Paulo). 

“É uma ferramenta muito pouco explorada, que pode ser de ajuda, mas ainda não 
sabemos como utilizá-la” (Felipe). 
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“Os professores tinham que ter um treinamento maior, e não só com o celular, mas o uso 
dos dispositivos, para aprender. Você entrega o dispositivo na mão do professor e fala: 
hoje isso é a sua ferramenta de trabalho, seu material de consulta, muito professor não 
vai saber o que fazer” (Pedro). 

“É preciso um treinamento para todo o mundo aprender a aproveitar ao máximo esses 
dispositivos, conhecer melhor os veículos de pesquisa e de consulta também pra poder 
estar trabalhando junto com os alunos” (Pedro). 

“Todo o mundo tem que estar se atualizando, fazendo treinamento, especialização, os 
professores buscarem isso” (Pedro). 

“Acho que o professor vai começar a se desenvolver com o tempo, não vai ser de uma 
hora pra outra que ele vai pegar os dispositivos e pronto já estou usando. Uma nova 
geração vai aparecer, com uma nova geração, o pessoal novo, tanto os professores 
quanto os alunos, como qualquer outra pessoa, vão começar a utilizar mais os aparelhos 
e os dispositivos do que qualquer outra coisa” (Fernando). 

“Um degrau de cada vez, vai ter que embutir o ensino na faculdade” (Fernando). 
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“Acho que é pela mobilidade que temos, tendo acesso à informação de qualquer coisa do 
mundo no nosso bolso, o acesso está muito fácil, basta você clicar no que você precisa 
saber” (Felipe). 

 “A questão do whatsapp mantém a pessoa mais sociável com as outras, ajuda na vida 
social dos alunos, por exemplo. Você tá ali no papo, chegou uma mensagem, você vai 
querer ver, ou é alguma coisa, ou é um colega, ou amigo, ou alguém da família, ou a 
namorada mandando uma mensagem. Tá sempre ligado, sempre de olho. Você não tem 
mais tanto tempo pra estar com as pessoas porque você tem que trabalhar, mas você 
consegue manter a comunicação com elas em tempo real” (Pedro). 

“Eu usei muito pra tirar foto da lousa, para baixar vídeos das matérias, eu acesso de 
qualquer lugar, o conteúdo on-line e é tanta coisa, que você não consegue ver tudo” 
(Felipe). 

“A informação do próprio material, às vezes, está desatualizado, já o material do 
dispositivo móvel está atualizado 24 horas por dia, você quer buscar uma informação, 
você não vai ler o que tá no livro, que às vezes pode estar errado” (Fernando). 

“Você nunca vai conseguir uma informação atualizada sobre uma notícia de economia 
num livro, isso aí é impossível” (Pedro). 

"Um exemplo recente foi o uso dos aplicativos do celular para auxílio nas minhas aulas de 
inglês, que é permitido pela diretora e professora da minha escola” (Fernando). 
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Grupo 2: Turma da Tarde 
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“Eu acho muito difícil usar o celular na sala de aula porque a maioria dos alunos não vai 
usar para pesquisas, vai usar para ficar se comunicando nas redes sociais” (Chico). 

“Fazer uma pesquisa no finalzinho da aula, ter um tempo para eu pesquisar alguma coisa 
que o professor passou para fazer em casa, já poderia estar adiantando nessa hora” 
(Chico).  

“Com certeza ajudaria, porque dá pra fazer pesquisa, se você pedir alguma coisa, às 
vezes um material para uma pessoa que esqueceu, que deixou em casa, dá para 
pesquisar na hora” (Romeu). 

“Ou mesmo o professor, ele pegar e pesquisar, se ele mesmo tiver alguma dúvida, ele 
pode usar o celular para pesquisar” (Marco). 

“Às vezes eu e o Marco precisamos fazer uma coisa de última hora e eu preciso mandar 
um e-mail pra ele com algum conteúdo, ele pode receber em qualquer lugar que ele 
estiver, não precisa chegar em casa de madrugada para tentar ler, pode receber e 
responder de onde ele estiver” (Romeu). 

“Se você pensar que na educação hoje você poderia usar um tablet, um celular, é uma 
oportunidade muito boa porque você pode precisar de informações que complementam a 
explicação do professor” (Souza). 

“Eu penso que se até em algumas escolas, o professor não aceita o trabalho digitado, 
para ele aceitar um celular vai demorar um tempo” (Marco). 

“Eu acho que se você estabelecesse uma relação de confiança, por exemplo, professor-
aluno, se o professor manda todo o mundo fazer uma pesquisa, eu acho que, de algum 
jeito, todas as pessoas tinham que fazer o que o professor está pedindo, entendeu?” 
(Souza).  

“Ou então apostilas no celular, você não traz tanto livro. Ah, esqueci o livro em casa, mas 
estou com o livro aqui no celular” (Marco). 

“O que o futuro traz é aula a distância [...] porque o professor vai gravar a aula, você vai 
assistir à aula na hora que você quiser, onde você estiver, onde você quiser e se você tem 
dúvida, o professor tá por um tempo lá e você manda as dúvidas por ele, pela internet, e 
você ainda pode rever a aula” (Marco). 
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“Mas acho que a geração que mais assusta é a de agora, sem ser a gente, porque, quem 
está aqui, teve um contato com o celular, mas não nasceu com o celular na mão. Eu não 
tinha um smartphone quando era pequeno até porque não existia ainda, não é? Mas eu 
falo da geração que nasce agora, que nasce com o celular na mão, a criança de 1 ano, 
que  tá tocando no celular, sem nem saber o que tá fazendo, mas tá lá tocando no celular 
do pai dela. As consequências que isso pode trazer, boas e más, num futuro que tá 
próximo, que talvez você não veja o que aconteça, não é?” (Marco). 

“Eu vejo lá perto de casa, as crianças não têm mais interação entre si. Antigamente, sei 
lá, quero jogar bola, o que eu faço? Eu desço e chamo meus amigos pra jogar bola. No 
mundo de hoje não, quero brincar, vou sozinho no videogame e jogo sozinho” (Romeu). 
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“Essa lei foi estabelecida quando os celulares começaram a vir com música. Os celulares 
naquela época não tinham a aplicabilidade que têm hoje e acho que naquela época seria 
muito prejudicial porque o celular não ajudava em nada, não é como hoje, hoje já é 
diferente, hoje o celular já ajuda, é outra geração” (Romeu). 

“Eu acho que é uma lei inútil [...]. Essa lei foi criada contra o mau uso do celular, mas eu 
acho que tem muito tempo pra mudar essa concepção do celular e essa lei pode mudar 
com o tempo” (Marco). 

“Seria melhor um meio termo, se o professor permitisse o uso para ajudar no aprendizado, 
seria melhor” (Douglas). 

“Eu acho que é meio desnecessária essa lei, hoje em dia, porque até os professores já 
optam por usar o celular dentro da sala de aula com os alunos para ter uma aula mais 
dinâmica e tal” (Souza). 

“O uso do aparelho é útil somente quando o aluno tem consciência de que ele é usado 
para estudos. Atualmente, muitos alunos usam o celular de forma inadequada” (Lidia). 

“Na minha opinião, essa lei não deveria ser aplicada a todos os casos de uso de celular, 
algumas pessoas podem estar usando para uma pesquisa importante ou algo do tipo” 
(Souza). 

“Eu sou contra essa lei, o uso do celular na sala de aula poderia ajudar bastante, mas 
também sei que nem todos os alunos iriam usar o dispositivo para isso” (Chico). 
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“Acho que depende muito do professor. Professor velho tem uma noção diferente do 
celular do que o professor novo, que nasceu com o celular, que tem um convívio com essa 
tecnologia mais de perto” (Marco). 

“Antigamente, pra mexer num computador você tinha que ter o quê? No mínimo um curso, 
hoje em dia não, qualquer um que compra o celular consegue usar, já vi pessoal 
analfabeto que sabe usar o celular” (Romeu). 

“Eu acho que o aluno sabe muito mais porque ele nasceu com isso, ele acompanha isso 
desde quando ele era criança, ele acompanha essa nova era tecnológica e o professor 
não acompanha. Tanto é que, o computador pode ser, às vezes, dependendo da idade, 
até algo novo pra ele, imagine um celular então” (Marco). 

“Eu acho que no caso de uma pessoa saber mais que o aluno e o aluno falar: ah, eu 
conheço isso, não chega a ser uma humilhação, chega a ser até um aprendizado. 
Humilhação seria, por exemplo, você é bobo, você não conhece isso, isso seria uma 
humilhação. Mas, por exemplo, falar, mostrar, para o professor, apresentar coisa nova, é 
aprendizado” (Lidia). 

“Depende muito do professor, se algum dia um de nós se transformar em professor, acho 
que vai ser bem diferente a relação do celular com o aluno” (Marco). 

“Hoje, muitas pessoas têm conhecimento sobre os aparelhos, mas os usam em momentos 
e lugares inadequados, como jogar em sala de aula. Às vezes, até os professores 
conhecem tanto quanto os alunos, mas não sabem o momento certo de usá-lo” (Lidia). 

“Eu penso que muitos deles ainda não conhecem o lado bom do dispositivo móvel. Ele 
também pode ser usado para pesquisa e adquirir conhecimento” (Souza). 

“Tanto os alunos quanto os professores precisam de informações. Creio que a maioria 
deles tem conhecimento de como utilizar o dispositivo móvel” (Rocha). 
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“É um computador na mão praticamente. Você tinha um computador, aí você tinha um 
laptop e agora você tem um celular, você tem pedaço do computador na mão [...] só que, 
com algumas coisas a mais, pelo fato dele ser tão... ele ser móvel, ser tão fácil de você 
tê-lo no seu bolso, sem ocupar quase espaço” (Marco). 

“Office Lens, ele transforma fotos em pdf, você tira foto do celular e ele já lê e transforma 
em pdf” (Romeu). 

“Escolas de inglês já têm o seu próprio aplicativo para celulares que ajuda bastante a 
pesquisa. Isso poderia ter nas escolas públicas” (Romeu). 

“Eu estudava numa escola particular e teve uma época que eles compraram tablets. Usar 
alguns tablets foi muito bom, o professor ficava de olho pra ver se ninguém fazia algo de 
errado, ninguém fez nada errado, foi muito legal, foi uma coisa diferente, a gente 
pesquisou na internet” (Souza). 

“A editora fez uma versão digital do livro e a gente usava os tablets para consultar e podia 
fazer pesquisa também, a professora deixava, deu tudo certo” (Souza). 

“Já baixei um livro e pude usar na sala de aula [,,,] eu não comprei o livro, só baixei no 
celular” (Chico). 

“Eu tinha que fazer uma prova de um livro, só que eu demorei um pouquinho para comprar 
e aí eu baixei no meu celular e estudei no celular, não precisei comprar” (Douglas). 

“Tem um professor de biologia que muitas vezes faz pesquisas e quando o aluno tem uma 
dúvida, às vezes, ele não sabe exatamente o que é, e até para auxiliá-lo, ele pesquisa na 
internet e mostra pra gente, projeta assim, projeta vídeos e imagens e também sobre o 
que a gente tá aprendendo” (Marco). 

“Teve uma vez que eu fui pra escola e a professora, primeiro perguntou quantas pessoas 
tinham celular com 3G. Quem não levantou a mão, ela deixou sentar em um grupo para 
fazer uma pesquisa sobre uma matéria que ela tinha passado, aí ela passou algumas 
perguntas na lousa e falou pra gente pesquisar e responder” (Lidia). 

“Usei para anotações rápidas, é muito mais fácil fazer pelo celular” (Romeu). 

“Até a agenda no celular acho que é boa” (Marco). 

 

 

 

 

No próximo capítulo são apresentadas as discussões dos resultados obtidos 

por meio das análises realizadas, buscando desvelar as possíveis contradições e 
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tensionamentos quando se trata de inovações pedagógicas com o uso de 

smartphones, uma vez que 

 

Aqui se explicita, a meu ver, a dialética materialista, ao mesmo tempo como 
uma postura, um método de investigação e uma práxis, um movimento de 
superação e de transformação. Há, pois, um tríplice movimento: de crítica, de 
construção do conhecimento ‘novo’, e da nova síntese no plano do 
conhecimento e da ação. (FRIGOTTO, 1994, p. 79) 

 

Para Frigotto (1994, p.75), “a dialética situa-se, então, no plano de realidade, 

no plano histórico, sob a forma da trama de relações contraditórias, conflitantes, de 

leis de  construção, desenvolvimento e transformação dos fatos”.  

 Ressalta-se, portanto, que, na perspectiva dialética, as análises realizadas 

nessa pesquisa levam em consideração o momento histórico e social em que os dados 

foram levantados e, nesse contexto, as percepções dos discentes. 
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4 O OLHAR DOS DISCENTES SOBRE O USO DE SMARTPHONE COMO 

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Neste capítulo fez-se a análise dos dados relacionando a teoria dos capítulos 

1, 2 e 3 em relação aos diálogos apresentados pelos estudantes. O objetivo foi discuti-

las perante as categorias levantadas em relação à questão central desta pesquisa: o 

olhar dos discentes sobre o uso de smartphones como inovação pedagógica, 

subdividida em três questões: possibilidades de práticas pedagógicas inovadoras com 

os smartphones; conhecimentos de alunos e professores sobre o uso dos 

smartphones; e experiências pedagógicas inovadoras com o uso dos smartphones. 

 

4.1 Possibilidades de práticas pedagógicas inovadoras com os smartphones 

 

A primeira questão problematizadora analisada foi se há possibilidades de 

práticas pedagógicas inovadoras com os dispositivos móveis, particularmente os 

smartphones, na visão dos discentes. Ambos os grupos levantaram tanto aspectos  

favoráveis, que contribuem a favor da educação, quanto aspectos desfavoráveis. Tais 

aspectos são analisados nas categorias: práticas pedagógicas inovadoras; 

dependência; regulamentação. 

 

4.1.1 Práticas Pedagógicas Inovadoras  

 

Inicialmente, trata-se de resgatar aqui o conceito de inovação pedagógica 

apresentado por Carbonell (2002), que remete à modificação de atitudes e práticas no 

sentido de renovar as próprias práticas: 

 

Conjunto de intervenções, decisões e processos, com certo grau de 
intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, ideias, 
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culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. E, por sua vez, 
introduzir, em uma linha renovadora, novos projetos e programas, materiais 
curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos e outra 
forma de organizar e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da classe. 
(CARBONELL, 2002, p. 19) 

 

No Grupo 1 (turma da noite), a categoria de análise "Práticas pedagógicas 

inovadoras" foi abordada por um único estudante - Pedro - , o qual fez diversas 

indicações, as quais são sintetizadas em relação a: usar o smartphone, acompanhar 

conteúdos on-line durante as aulas e fora delas, melhorar a comunicação, 

compartilhar conteúdos com colegas, fazer consultas e pesquisas durante as aulas 

para tirar dúvidas etc. Ele enfatizou que devido à internet, o smartphone passou a ter 

um papel importante no aprendizado em função de sua utilidade, mobilidade e 

praticidade no acesso a informações incentivando não só alunos, como também 

professores a usá-los de maneira a conscientizar seu uso para aproveitar seus 

benefícios. 

O uso do smartphone foi tratado pelo estudante do Grupo 1 também no que 

se refere a economia de tempo na busca de informações e no auxílio com as questões 

ortográficas, significados e traduções das palavras. Outro aspecto considerado por ele 

como favorável foi o compartilhamento de conteúdos, por meio do qual foram 

levantadas possibilidades ubíquas no envio de textos e imagens durante a própria 

aula para alunos faltantes, oportunizando saberes que antes só eram possíveis em 

momentos pós-aula. Outra possibilidade apontada por Pedro foi a do acesso rápido a 

notícias que podem ser tratadas nas aulas, beneficiando a educação e ao mesmo 

tempo divulgando o veículo de informação como mais uma forma de aprendizado.  

No Grupo 2 foram levantadas possibilidades com o uso dos aparelhos para 

pesquisar o conteúdo dado em sala de aula, como por exemplo, na argumentação do 

discente Souza: “Se você pensar que na educação hoje você poderia usar um tablet, 

um celular, é uma oportunidade muito boa porque você pode precisar de informações 

que complementam a explicação do professor”. O grupo ressaltou que ajudaria muito 

na pesquisa até mesmo em caso de dúvidas do próprio professor em relação a alguma 

questão que naquele momento ele não saiba. 

Baseado nestes exemplos, de aprendizagem ubíqua, móvel e rizomática, 

estas possibilidades acabam sendo estratégias de ensino e aprendizagem 
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inovadoras, que se implementadas, modificariam toda a dinâmica da escola, por meio 

de novos projetos. 

A aprendizagem ubíqua como sendo uma aprendizagem baseada em uma 

“comunicação multimodal, multimídia e portátil”. (SANTAELLA, 2013, s/p) e a 

mobilidade referindo-se a processos de ensino e aprendizagem que envolvem a 

“mobilidade dos seres humanos que podem estar fisicamente/geograficamente 

distantes uns dos outros e distantes de espaços físicos educativos formais (SACCOL 

et al, 2010, p. 262, tradução nossa), pode ser destacada em diversos trechos, mas 

principalmente, na fala de Romeu quando se referiu ao compartilhamento de e-mails 

com colegas: “[...] ele pode receber em qualquer lugar que ele estiver, não precisa 

chegar em casa de madrugada para tentar ler, pode receber e responder de onde ele 

estiver” (estudante Romeu do Grupo 2). 

Constatou-se essa ubiquidade e mobilidade também na afirmação de Marco 

ao falar que “o professor vai gravar a aula, você vai assistir à aula na hora que você 

quiser, onde você estiver, onde você quiser e se você tem dúvida, o professor tá por 

um tempo lá e você manda as dúvidas por ele, pela internet, e você ainda pode rever 

a aula” (estudante Marco do Grupo 2). 

Mas, para os discentes do Grupo 2, há um processo longo no uso dos 

smartphones, nas práticas pedagógicas, sobretudo, no estabelecimento de uma 

relação de confiança entre o professor e o aluno para explorar essas práticas de forma 

a obter benefícios. É preciso reinventar a própria prática, com responsabilidade, 

reorientando-a democraticamente às novas tecnologias e ao ciberespaço, como 

afirma Gomez (2004, p. 35-36), “ao reinventar a própria prática, num mundo 

globalizado, o educador liberta-se do ostracismo ao explorar e migrar para o 

ciberespaço”. 

Outro uso do smartphone nas práticas pedagógicas, apontado pelos alunos 

do Grupo 2, é a possibilidade de usá-lo quando o aluno esquece o livro, por exemplo. 

É possível que o mesmo conteúdo esteja disponibilizado na forma de e-book, 

digitalizado e acessível pelo smartphone. 

 Em contrapartida, vê-se também barreiras em seu uso nas práticas 

pedagógicas como afirmou Chico: “Eu acho muito difícil usar o celular na sala de aula 

porque a maioria dos alunos não vai usar para pesquisas, vai usar para ficar se 

comunicando nas redes sociais” (estudante Chico do Grupo 2). Como descreve Carlini 



87 
 

e Leite (2009, p. 28) a respeito dessa geração adolescente a que o aluno, também 

adolescente, se referiu:  

 

Diante das tecnologias, já é lugar-comum afirmar que os adolescentes, em 
geral, demonstram facilidade e interesse em conhecer e consumir as 
inovações e, com o auxílio delas, realizam inúmeras tarefas: estudam, 
navegam na internet, conversam com os amigos, baixam e ouvem músicas, 
assistem a vídeos no computador e à televisão. Tudo ao mesmo tempo! 

 

 Os limites foram também reforçados por Marco: “Eu penso que se até em 

algumas escolas, o professor não aceita o trabalho digitado, para ele aceitar um 

celular vai demorar um tempo” (estudante Marco do Grupo 2). A esta observação de 

Marco, vale ressaltar as palavras de Mizukami (2013, p. 29) a respeito da importância 

do professor rever sua prática sem autoritarismo, aberto a mudanças e novas práticas 

em busca de uma escola cidadã:  

 

 
[...] é importante que os professores possam aprender a investigar a sua 
própria prática e os contextos diferenciados em que ela ocorre, de forma a ter 
elementos para fundamentar suas decisões, a selecionar práticas adequadas 
para contextos e momentos específicos e a se desenvolver cotidianamente. 

 

Pedro, do Grupo 1, levantou a preocupação com a saúde física de alunos e 

professores e sugeriu o uso do smartphone também por questões de economia de 

papéis e livros em circulação não só pela questão ergonômica, mas também pela 

questão ambiental. Outro motivo para que o smartphone possa auxiliar é com relação 

à falta de equipamentos físicos de infraestrutura que auxiliam as práticas 

pedagógicas. Esta ausência de equipamentos pode, em alguns momentos, ser 

substituída pelos aparelhos celulares, para que alunos e professores possam, por 

exemplo, assistir a vídeos, palestras etc., pelo smartphone. 

Diante dos discursos analisados é possível afirmar na esteira do pensamento 

de Lévy (2014, p.11) que os jovens agem em um movimento de “experimentar, 

coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas que as mídias clássicas 

nos propõem”. Vale salientar que esse espaço, chamado ciberespaço, ainda é algo 

indefinido do ponto de vista de favorecer o aprendizado, uma vez que os conteúdos 
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acessados nem sempre contém os filtros necessários para que este aprendizado 

ocorra.  

A respeito da aprendizagem coletiva, o grupo vai ao encontro das palavras de 

Lévy (2014, p. 160) quando este sugere que a pedagogia pode ganhar um espaço de 

criação “que favorece ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a 

aprendizagem coletiva em rede”, em que o professor deixa de ter o papel de simples 

transmissor de conhecimento para ser “incentivado a tornar-se um animador da 

inteligência coletiva de seus grupos de alunos em vez de um fornecedor direto de 

conhecimentos”. Em relação à inovação emergem possibilidades, quando o grupo 

sugeriu novas práticas com o uso do smartphone em alternativa (e não substituição) 

a outras que se usava. Esse posicionamento dos discentes pode ser analisado à luz 

do conceito freiriano de inovação, com o inédito viável, o qual se relaciona com novas 

formas de atuar ou fazer algo, em que os sujeitos (professores e alunos) percebem as 

barreiras do processo de ensino e aprendizado e sugerem como ação, possibilidades 

com a tecnologia móvel: 

 

[...] não mais como uma “fronteira entre o ser e o nada, mas como uma 

fronteira entre o ser e o mais ser”, se fazem cada vez mais críticos na sua 
ação, ligada àquela percepção. Percepção em que está implícito o inédito 
viável como algo definido, a cuja concretização se dirigirá sua ação. (FREIRE, 
2000, p. 94) 

 

O inédito viável não remete a algo novo, mas a uma ação emancipatória e 

responsável entre os sujeitos, que ocasiona uma reação de recriação dessas práticas 

pedagógicas, tornando-as democráticas e libertadoras. Assim, “esse ‘inédito-viável’ é, 

pois, em última instância, algo que o sonho utópico sabe que existe mas que só será 

conseguido pela práxis libertadora [...]” (FREIRE, 1992, p. 206). 

Ao enviar fotos com o conteúdo da aula para um aluno que está doente, com 

a autorização do professor, por exemplo, o aluno que faltou passa a ter acesso a esse 

mesmo conteúdo, no momento da aula, mas de maneira ubíqua, rizomática e móvel. 

Da maneira clássica, provavelmente, o aluno que faltou esperaria o dia seguinte para 

perguntar sobre o conteúdo perdido. Fica evidente que, o aluno que enviou o conteúdo 

ao colega, inova, por meio do conceito do inédito viável na busca de uma ação 

responsável, dialógica e emancipatória para que seu colega possa de alguma forma, 
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participar da mesma aula, mesmo à distância. Um exemplo de práxis libertadora dos 

sujeitos envolvidos. 

A forma rizomática como a tecnologia avança pela educação afora trazendo 

conteúdos on-line através do ciberespaço são discutidas por Gomez (2004, p.35), com 

base em Deleuze e Guatarri (1983), tendo em vista que a educação com a tecnologia 

móvel parte para uma “[...] expansão, conquista, captura, abertura, remete-se a um 

mapa que deve produzir-se, construir-se, demonstrável, conectável, invertível, 

modificável com entradas e saídas múltiplas, com suas linhas de fuga”, que remete a 

um sistema acêntrico como o rizoma, isto é, criando conexões e compartilhando 

conteúdos com inúmeras entradas e saídas que propiciam uma educação ampla e 

inovadora. 

Mas, frente a conteúdos rizomáticos, que se multiplicam e fervilham a rede, 

pontos desfavoráveis também podem ser encontrados no ciberespaço. Um deles é a 

dependência que essa tecnologia desponta perante os sujeitos. 

 

4.1.2 Dependência 

 

A categoria dependência revela que dentre as possibilidades pedagógicas 

com o uso do smartphone há também limites a serem estabelecidos diante dos males 

que esse tipo de equipamento pode causar ao indivíduo. Um estudo mostra que o 

número de pessoas viciadas em smartphones no mundo cresceu quase 60% entre 

2014 e 2015 (Globo News, 2015, s/p). 

Os alunos do Grupo 1 fizeram críticas ao modo como os dispositivos móveis 

são indiscriminadamente utilizados por crianças, adolescentes e jovens da atualidade. 

Na avaliação desse grupo, muitas vezes, a dependência é causada pela ausência ou 

falta de incentivo a outra forma de  entretenimento ou aprendizado. 

 

Os pais, hoje em dia, têm de prestar atenção à criança. Não deixá-la ficar 
apegada demais à tecnologia, tentar ensiná-la um pouco do que você teve. 
Você vai querer dar ao seu filho tudo o que você não teve, mas você não 
pode esquecer de dar o que você teve. Procurar ensinar a ele outras formas 
de entretenimento, de diversão. (estudante Pedro do Grupo 1) 
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 Eles apontaram os pais como um dos responsáveis pelo exagero no uso das 

tecnologias, alertando que eles devem apresentar outras opções às crianças, aos 

adolescentes e aos jovens. Este uso exagerado se deve muitas vezes à ausência de 

supervisão e conhecimento por parte dos pais e da falta de consciência do perigo que 

a tecnologia móvel pode provocar: 

 

Em casa, o uso das tecnologias pelas crianças nem sempre ocorre com a 
supervisão dos pais, familiares ou pessoas mais velhas e, mesmo quando há 
supervisão, em virtude do desconhecimento das potencialidades dessas 
tecnologias, os adultos nem sempre têm a compreensão de seus perigos. 
Além disso, em geral, os adultos mais aprendem com as crianças do que 
ensinam a elas sobre o uso das tecnologias, o que pode deixá-los em 
condição de inferioridade no que se refere à autonomia no uso e também na 
orientação sobre questões éticas e de segurança no uso de equipamentos e 
no acesso à Internet. (CGI, 2012, p. 83) 

 

Na percepção do aluno Marco do Grupo 2, as crianças estão cada vez mais 

cedo tendo contato com as tecnologias: 

 

[...] eu falo da geração que nasce agora, que nasce com o celular na mão, a 
criança de 1 ano, que  tá tocando no celular, sem nem saber o que está 
fazendo, mas está lá tocando no celular do pai dela. As consequências que 
isso pode trazer, boas e más, num futuro que está próximo, que talvez você 
não veja o que aconteça, não é? (estudante Marco do Grupo 2) 

 

Pedro comentou: “por não conhecer e não ter o costume de utilizar outras 

formas de pesquisa e comunicação [...] tem aluno que você fala: faz um trabalho 

manuscrito de 10, 15 páginas, só falta ele pular do prédio” (estudante Pedro do Grupo 

1).  

Essa observação de Pedro pode ser um alerta sobre o quanto os estudantes 

podem estar dependentes da tecnologia digital, a ponto de ignorar outras técnicas 

para executar os trabalhos escolares. 

Para os alunos do Grupo 1 tem de haver limites e regras com relação às 

tecnologias na educação, porque o próprio aluno avança os limites razoáveis do uso, 

seja pelo exagero, seja pela distração que o smartphone pode causar no aprendizado 

até mesmo fora das aulas, quando o próprio aluno escolhe o momento de estudo, em 
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virtude da quantidade de aplicativos diversificados e do acesso fácil e ubíquo a 

qualquer rede social. 

 O grupo alegou não estar escravizado e dependente da tecnologia, na 

afirmação de Fernando: “Muita gente pensa que ficamos dependentes do celular, mas 

o celular no caso, é a fonte mais fácil, a que a gente tem mais próxima em relação à 

pesquisa, à comunicação, a tudo” (estudante Fernando do Grupo 1). Mas, constatou-

se um ponto de atenção, nas palavras de Paulo (Grupo 1): 

 

Tem uma aula no youtube  que eu só estudo por lá, que é física. Só que eu 
acabo sempre deixando o facebook aberto em uma aba e o youtube em outra. 
Alguém me chama ali, eu não consigo me concentrar na vídeo aula, sempre 
vou ali e dou uma olhadinha no facebook. 

 

Conforme Coll e Monereo (2010, p. 101), os nativos digitais (também 

chamados de geração app por Gardner e Davis, 2015) “desenvolvem uma vida on-

line para os quais o ciberespaço é parte constituinte do cotidiano”. Esta geração 

percebe que a tecnologia mudou a vida das pessoas e que “o computador com acesso 

à internet e o celular socializaram o acesso à informação e ampliaram o contato com 

pessoas e instituições de qualquer lugar do mundo, eliminando as distâncias e, até 

certo ponto, as diferenças sociais” (MTV Brasil, 2010, p. 10), mas que algo precisa ser 

controlado e regulamentado, pois o “vício digital é um problema crescente e 

preocupante [...] requer tratamento com terapia e remédios” (Globo News, 2015, s/p). 

A respeito de um possível exagero, Pedro alerta que 

 

A questão de o celular escravizar, não exatamente escraviza, mas essa 
geração nova, que nasceu em meio à nova tecnologia que nós não tivemos 
quando crianças, deixa de aprender outras formas de divertimento, de lazer, 
que nós tivemos, e passa a se focar mais na coisa que é mais nova, que é 
mais interessante para o mundo, que é a tecnologia. (estudante Pedro do 
Grupo 1) 

 

Na fala de Romeu do Grupo 2 destaca-se a preocupação que é comum entre 

os discentes quanto à interferência pouco favorável da tecnologia na construção de 

relações interpessoais presenciais em espaços coletivos: 
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Eu vejo lá perto de casa, as crianças não têm mais interação entre si. 
Antigamente, sei lá, quero jogar bola, o que eu faço? Eu desço e chamo meus 
amigos pra jogar bola. No mundo de hoje não, quero brincar, vou sozinho no 
videogame e jogo sozinho”. (estudante Romeu do Grupo 2) 

 

Enguita (1989) ao tratar a respeito do individualismo causado pelas 

dependências tecnológicas afirma que: 

 

Sociabilizar hoje sistematicamente as crianças no individualismo, na 
competição e na falta de solidariedade é preparar o terreno para que amanhã 
se lhes torne possível erigir outro gênero de relações entre eles e, em 
particular, para que não sejam capazes de agir de forma solidária frente a 
seus empregadores. (ENGUITA, 1989, p. 199) 

 

Pedro ainda salientou a preocupação em investigar o porquê dessa 

dependência, ao analisar o contexto que está por trás desse tipo de comportamento. 

“Vai dizer que é o dispositivo que escravizou? [...] Você tem que analisar porque a 

pessoa está dependente daquele dispositivo, alguma coisa em volta, se ela tem outras 

possibilidades, lazer, diversão, entretenimento” (estudante Pedro do Grupo 1). Como 

ponto de partida, resgata-se a recomendação de Gardner e Davis (2015): 

 

Primeira, adultos (pais, professores, outros indivíduos ligados à gestão da 
escola) necessitam se modelar a um uso moderado de tecnologia e 
demonstrar a capacidade de colocá-la de lado e estar confortável em um 
ambiente livre de tecnologia. Segunda, os fabricantes de aplicativos e outras 
plataformas digitais devem construir em cima de opções que permitam 
capacitações, ao invés de simplesmente encorajar a dependência; além 
disso, eles deveriam orgulhosamente anunciar e abraçar esta ideia rumo a 
uma maior criatividade. Terceira e mais importante, pessoas jovens precisam 
mentalizar a diferença entre dependência e capacitação. Os próprios jovens 
deveriam encontrar uma grande oportunidade para colocar aplicativos ‘em 
seu lugar’ ao invés de em ‘todo o lugar’. (GARDNER e DAVIS, 2015, s/p, 
tradução nossa) 

 

Trata-se de conscientizar a todos os envolvidos direta ou indiretamente com 

as práticas pedagógicas, incluindo políticas públicas, bem como, alunos, pais, 

professores, coordenadores, supervisores e direção. Se, por um lado, a dependência 

à tecnologia é uma barreira a transpor, a regulamentação também é um ponto de 

atenção, não por sua ausência, mas pela forma como os estudantes a analisam. 
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4.1.3 Regulamentação 

 

Na categoria "regulamentação", identificou-se que há uma preocupação 

unânime dos discentes quanto a uma política para o uso pedagógico dos 

smartphones, pois como se observou na fala de Felipe (estudante do Grupo 1): “em 

sala de aula, poderia ficar um pouco mais disperso no modelo que a gente tem hoje” 

e na de Pedro (estudante do Grupo 1):  

 

Da mesma forma que o Marco Civil da Internet serviu para regulamentar o 
uso e estipular regras, acho que também o uso do smartphone devia ser 
regulamentado na educação. Estipular algumas regras para que possa ser 
feito um trabalho da forma correta e que a gente possa aproveitar os 
benefícios. 

 

Outro relato importante foi sobre a conscientização dos alunos e professores 

sobre o uso desses dispositivos em sala de aula, ressaltando que não adianta proibir 

seu uso, uma vez que estes usam mesmo com a proibição. 

A respeito da lei nº 12.730, de 11 de outubro de 2007, tratada na introdução 

e no anexo B, que proíbe o uso de aparelhos celulares em sala de aula, sugere-se 

uma revisão no sentido de incluir normas para o uso pedagógico ressaltadas pelos 

alunos. Sobre a Lei, Romeu (estudante do Grupo 2) comentou: 

 

Essa lei foi estabelecida quando os celulares começaram a vir com música. 
Os celulares naquela época não tinham a aplicabilidade que têm hoje e acho 
que naquela época seria muito prejudicial porque o celular não ajudava em 
nada, não é como hoje, hoje já é diferente, hoje o celular já ajuda, é outra 
geração. (Romeu, estudante do Grupo 2) 

 

Complementando, Souza afirmou: “Na minha opinião, essa lei não deveria ser 

aplicada a todos os casos de uso de celular, algumas pessoas podem estar usando 

para uma pesquisa importante ou algo do tipo” (Souza, estudante do Grupo 2). 

Nesse sentido, constata-se que os próprios alunos desaprovam a proibição, 

afirmando ser uma lei muito antiga e desnecessária para os dias de hoje, justificando 

que muitos professores já usam essa tecnologia para deixar a aula mais dinâmica.  
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Para Douglas, estudante do Grupo 2, “seria muito melhor um meio termo, se 

o professor permitisse o uso para ajudar no aprendizado, seria melhor”; enquanto que 

para Lidia, também estudante do Grupo 2, “o uso do aparelho é útil somente quando 

o aluno tem consciência de que ele é usado para estudos. Atualmente, muitos alunos 

usam o celular de forma inadequada”.  

Ao analisar os depoimentos dos estudantes, com base no pensamento de 

Merije (2012), que argumenta em defesa da criação de propostas de discussão, pode-

se afirmar que conscientizar sobre o uso das tecnologias na educação tende a ser o 

caminho mais curto entre o smartphone e as práticas pedagógicas para que 

mudanças aconteçam numa perspectiva inovadora: 

 

[...] há o lado positivo da apropriação criativa do celular e sua aplicação na 
educação. Não acredito nas proibições, como o faz a maioria das instituições 
de ensino hoje, mas em propostas que visam estimular educadores, 
estudantes e outros interessados em ampliar, otimizar e facilitar o 
relacionamento entre a escola e seus corpos docentes e discentes, os 
familiares e a comunidade, implementando novas formas de comunicação 
entre todos os membros da sociedade. (MERIJE, 2012, p. 47) 

 

Faz-se, portanto, de fundamental importância propor políticas que 

regulamentem de forma benéfica o uso do smartphone nas salas de aula, alertando e 

esclarecendo pontos favoráveis e desfavoráveis deste uso.  

A estas propostas, inclui-se também estudar formas de aquisição de 

conhecimento por parte de alunos e professores como forma de superar as 

dificuldades encontradas no próximo tópico.  

 

4.2 Conhecimentos de alunos e professores sobre o uso de dispositivos móveis: os 

smartphones 

 

A segunda questão problematizadora analisada foi a respeito do 

conhecimento de alunos e professores sobre o uso de dispositivos móveis: os 

smartphones. Para essa questão, criou-se duas categorias de análise denominadas: 

conhecimento; formação. 
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4.2.1 Conhecimento 

 

Os estudantes do Grupo 1 reconheceram que a falta de conhecimento sobre 

o smartphone ocorre tanto do lado dos professores como do lado dos alunos. Como 

salientou o aluno Fernando (estudante do Grupo 1), “Os professores não têm um 

conhecimento profundo do smartphone, eles não usam devido a essa lei, mas eles 

podiam aproveitar bem esse recurso”. Tendo em vista que a atuação de um professor 

depende do seu modo de vida, sua escolaridade e seu contexto, cada professor se 

envolve de maneira diferente com as práticas pedagógicas. Embora alguns exemplos 

tenham sido citados de possibilidades pedagógicas com o uso do smartphone e várias 

experiências já tenham sido feitas a esse respeito em sala de aula, os estudantes 

citaram que nem todos os professores pensam igual sobre o uso  dessa ferramenta, 

especialmente por ser objeto de uso proibido por lei. 

O conhecimento do uso das ferramentas do smartphone não se dá de uma 

hora para outra, se dá de forma lenta, paciente e gradativa, como uma construção. 

Como citou Pedro (estudante do Grupo 1), o contato com a ferramenta para fins 

pedagógicos é cultural e depende de professor para professor: “Nós temos 

professores de diferentes faixas etárias e que tem costumes bem diferenciados, 

cultura bem diferenciada. Muitas vezes, não por não ter acesso, não estar incluído 

digitalmente, mas por não ter contato mesmo com a ferramenta”. 

Neste ponto, não se pode culpar professores e alunos pela falta de 

conhecimento de um aparelho que tem seu uso ainda proibido nas salas de aula. É 

prudente envolver toda a comunidade escolar não só na busca desse conhecimento, 

mas principalmente em estudos completos sobre como usar. Os alunos indicaram os 

professores mais jovens como os que possuem maior domínio do uso dos 

smartphones nas práticas pedagógicas. 

Tem vários professores que até vão ter mais facilidade que são de uma 
geração mais jovem, que já cresceu com isso desde criança, então, esses 
não vão ter problema, só precisam de permissão pra adaptar isso. Eu tenho 
certeza que muitos deles já sabem até como usar bem, alguns até usam para 
alguns conteúdos. (estudante Pedro do Grupo 1) 

 

Dentro dessa categoria conhecimento, vários estudantes comentaram que 

ambos os lados têm deficiências no domínio do uso dos smartphones como 
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ferramenta pedagógica. “É uma ferramenta muito pouco explorada, que pode ser de 

ajuda, mas ainda não sabemos como utilizá-la” (Felipe, estudante do Grupo1). Os 

alunos relataram que ter esse conhecimento, que hoje ainda é superficial, é importante 

e pode fazer diferença no aprendizado, através dos aplicativos para smartphone e ser 

usado até mesmo para comunicação, como explicou Fernando (estudante do Grupo 

1). Rocha (estudante do Grupo 2) também concordou que “tanto os alunos quanto os 

professores precisam de informações”. 

Por outro lado, na visão de Marco (estudante do Grupo 2), a falta do 

conhecimento está vinculada à idade do professor, por não fazer parte da geração 

app: “Acho que depende muito do professor. Professor velho tem uma noção diferente 

do celular do que o professor novo, que nasceu com o celular que tem um convívio 

com essa tecnologia mais de perto”. Esse estudante, que se inclui na geração app, se 

referiu a esta, como uma geração que se transformaria em um professor diferente em 

relação ao uso do smartphone, dando conta desse conhecimento: “Depende muito do 

professor, se algum dia um de nós se transformar em professor, acho que vai ser bem 

diferente a relação do celular com o aluno”. E ainda completa: 

 

Eu acho que o aluno sabe muito mais porque ele nasceu com isso, ele 
acompanha isso desde quando ele era criança, ele acompanha essa nova 
era tecnológica e o professor não acompanha. Tanto é que, o computador 
pode ser, às vezes, dependendo da idade, até algo novo pra ele, imagine um 
celular então. 

 

Isso significa que na visão desse aluno, embora os alunos pertencentes à 

geração app tenham maior conhecimento sobre o uso dos smartphones, ainda há um 

longo caminho a percorrer por parte de docentes e discentes para atingir um nível de 

conhecimento desejado sobre a ferramenta em seu uso pedagógico. 

 Romeu (estudante do Grupo 2) comentou que esse conhecimento já atinge 

todas as pessoas que possuem um smartphone. “Antigamente, pra mexer num 

computador você tinha que ter o quê? No mínimo um curso, hoje em dia não, qualquer 

um que compra o celular consegue usar, já vi pessoal analfabeto que sabe usar o 

celular”. Outro alerta foi levantado pela aluna Lidia (estudante do Grupo 2) ao afirmar 

que: 
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Hoje, muitas pessoas têm conhecimento sobre os aparelhos, mas os usam 
em momentos e lugares inadequados, como jogar em sala de aula. Às vezes, 
até os professores conhecem tanto quanto os alunos, mas não sabem o 
momento certo de usá-lo. 

 

Novamente o caminho aponta para a discussão e a reflexão com toda a 

comunidade escolar no sentido de gerar conscientização e políticas para o uso nas 

práticas.  

Outra possível reflexão foi apontada por Souza (estudante do Grupo 2) a 

respeito do professor ser desconhecedor dos benefícios das práticas pedagógicas 

com o uso do smartphone: “Eu penso que muitos deles ainda não conhecem o lado 

bom do dispositivo móvel. Ele também pode ser usado para pesquisa e adquirir 

conhecimento”. Dentro desta reflexão a que se referiu o estudante, Merije (2012, p. 

40), salienta a importância de oportunizar novas tecnologias e aliá-las à educação de 

forma democrática. “Da união entre tecnologia e educação podem nascer 

oportunidades de ensino significativas para o educador e o educando”. Da mesma 

forma que docentes e discentes podem construir juntos, a quatro mãos um 

aprendizado tecnológico que beneficie a ambos, a aluna Lidia (estudante do Grupo 2), 

fez um relato do que esse aprendizado pode significar se construído com respeito e 

sem humilhação: 

 

Eu acho que no caso de uma pessoa saber mais que o aluno e o aluno falar: 
ah, eu conheço isso, não chega a ser uma humilhação, chega a ser até um 
aprendizado. Humilhação seria, por exemplo, você é bobo, você não conhece 
isso, isso seria uma humilhação. Mas, por exemplo, falar, mostrar, para o 
professor, apresentar coisa nova, é aprendizado. 

 

Vale lembrar a forma dialógica e libertadora ressaltada por Freire (2000) no 

conceito do inédito viável, quando se parte de uma situação desafiadora, isto é, a falta 

do conhecimento, na busca para alcançar algo que parece utópico, mas que ao se 

reinventar com a ajuda de discentes e docentes, constrói-se práticas inovadoras. 

Sobretudo, um longo caminho ainda há por vir, principalmente no que diz 

respeito à formação de professores e alunos no domínio dessa nova tecnologia. 
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4.2.2 Formação 

 

A categoria formação foi muito utilizada nas falas e questionários do Grupo 1. 

Em contrapartida, o Grupo 2 apesar de apontar falhas no conhecimento das 

ferramentas dos smartphones, não se manifestou no assunto formação. 

 Pedro (estudante do grupo 1) apontou que “é preciso um treinamento para 

todo o mundo aprender a aproveitar ao máximo esses dispositivos, conhecer melhor 

os veículos de pesquisa e de consulta também pra poder estar trabalhando junto com 

os alunos”. Este grupo reconheceu que muitos professores não sabem o que fazer 

quando se veem diante de uma nova tecnologia para uso nas práticas pedagógicas: 

 

Os professores tinham que ter um treinamento maior, e não só com o celular, 
mas o uso dos dispositivos, para aprender. Você entrega o dispositivo na mão 
do professor e fala: hoje isso é a sua ferramenta de trabalho, seu material de 
consulta, muito professor não vai saber o que fazer. (estudante Pedro, Grupo 
1) 

 

Os alunos não foram diretos em mencionar onde estaria a responsabilidade 

por essa formação. Nas escolas? Nos próprios professores? Na graduação? Na 

formação continuada? Nas políticas públicas? Nesse ponto, concorda-se com Nóvoa 

(1995) sobre a mudança educacional depender de uma série de fatores, muito além 

dos próprios professores e sua respectiva formação. “A formação de professores deve 

ser concebida como uma das componentes da mudança, em conexão estreita com 

outros sectores e área de intervenção [...]” (NÓVOA, 1995, p. 28). 

Trabalhar com a inserção de novas tecnologias, envolve toda a comunidade 

escolar e deve ser englobado no projeto político-pedagógico da respectiva instituição 

escolar. Embora os alunos apontem que os professores têm de buscar atualizações, 

treinamentos e formação a respeito das ferramentas, isso demanda tempo e não será 

de uma hora para a outra, como afirmou Fernando (estudante do Grupo 1), será um 

degrau de cada vez: 

 

Acho que o professor vai começar a se desenvolver com o tempo, não vai ser 
de uma hora pra outra que ele vai pegar os dispositivos e pronto já estou 
usando. Uma nova geração vai aparecer, com uma nova geração, o pessoal 
novo, tanto os professores quanto os alunos, como qualquer outra pessoa, 
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vão começar a utilizar mais os aparelhos e os dispositivos do que qualquer 
outra coisa. 

 

Embora deva existir uma ação conjunta, cabe também ao professor 

“desmistificar essa nova linguagem, conhecendo-a com mais profundidade, 

apropriando-se dela e encontrando o sentido pedagógico que ela oferece" (MERIJE,  

2012, p. 43). Nesse novo papel do professor, deve haver o interesse por novas 

tecnologias que emergem na sociedade do conhecimento e que não podem ser 

desprezadas. Nas palavras de Mizukami (2013), 

 

[...] é importante que os professores possam aprender a investigar a sua 
própria prática e os contextos diferenciados em que ela ocorre, de forma a ter 
elementos para fundamentar suas decisões, a selecionar práticas adequadas 
para contextos e momentos específicos e a se desenvolver cotidianamente. 
(MIZUKAMI, 2013, p. 29) 

 

Assim, uma discussão envolvendo não somente professores, mas toda a 

comunidade escolar pode nortear pontos favoráveis do uso deste dispositivo nas salas 

de aula de maneira a beneficiar os aprendizados, bem como pontos desfavoráveis 

que merecem sua devida atenção. Mais uma vez, sugere-se a criação de 

procedimentos de uso dos smartphones nos projetos político-pedagógicos a fim de 

contribuir para uma melhor utilização destes equipamentos nas práticas pedagógicas. 

 

Convém sublinhar que a incorporação de ferramentas tecnológicas no 
planejamento de um processo formativo sempre inclui uma série de normas 
e procedimentos de uso, mais ou menos explícitos e formalizados, das 
ferramentas incorporadas. Estas normas e procedimentos de uso são um 
elemento essencial do projeto técnico-pedagógico e constituem o referencial 
imediato a partir do qual os participantes utilizam as ferramentas tecnológicas 
a fim de organizar sua atividade conjunta em torno dos conteúdos e tarefas 
de ensino e aprendizagem [...] (COLL e MONEREO, 2010, p.78) 

 

Em suma, regulamentar, conscientizar e criar procedimentos são fatores 

importantes para uma melhor implementação das tecnologias móveis nas salas de 

aula. 

O próximo tópico traz as experiências com os smartphones em salas de aula, 

vivenciadas por ambos os grupos. 
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4.3 Experiências pedagógicas inovadoras com o uso dos smartphones 

 

Segue-se, enfim, para a terceira e última questão problematizadora sobre se 

os discentes identificam experiências pedagógicas inovadoras com o uso dos 

dispositivos móveis. Esta questão envolve a categoria de análise denominada 

experiências. 

 

4.3.1 Experiências 

 

Identificou-se uma experiência rizomática que uniu relações formadas por 

meio de nós do ciberespaço e comentadas pelo aluno Pedro (estudante do Grupo 1): 

 A questão do whatsapp mantém a pessoa mais sociável com as outras, ajuda 
na vida social dos alunos, por exemplo. Você tá ali no papo, chegou uma 
mensagem, você vai querer ver, ou é alguma coisa, ou é um colega, ou 
amigo, ou alguém da família, ou a namorada mandando uma mensagem. Tá 
sempre ligado, sempre de olho. Você não tem mais tanto tempo pra estar 
com as pessoas porque você tem que trabalhar, mas você consegue manter 
a comunicação com elas em tempo real. 

 

Outra experiência relatada por Felipe (estudante do Grupo 1), apontou a 

mobilidade e a ubiquidade como forma de acessar os conteúdos de aprendizagem: 

“Acho que é pela mobilidade que temos, tendo acesso à informação de qualquer coisa 

do mundo no nosso bolso, o acesso está muito fácil, basta você clicar no que você 

precisa saber”. Neste ponto vale ressaltar a ideia de Saccol et al. (2010) sobre os 

processos de ensino e aprendizagem apresentados pela aprendizagem móvel que 

“permitem que a aprendizagem ocorra em qualquer ambiente ou a qualquer momento, 

de acordo com as necessidades organizacionais e individuais” (SACCOL et al., 2010, 

p. 262, tradução nossa). 

Os estudantes trouxeram diversas experiências que vieram enriquecer o rol 

de possibilidades pedagógicas. Desde a utilização da agenda do smartphone, o bloco 

de notas para anotações rápidas, incluindo a leitura de determinados livros pelo 
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celular. Ressaltaram a questão da economia no uso de e-books gratuitos e de 

aplicativos específicos que poderiam ser usados nas salas de aula, como no exemplo 

apontado pelo estudante Romeu (Grupo 2) sobre um aplicativo usado para fotografar 

a lousa o: “Office Lens, ele transforma fotos em pdf, você tira foto do celular e ele já 

lê e transforma em pdf”. Sobre algumas escolas, o estudante salienta que “escolas de 

inglês já têm o seu próprio aplicativo para celulares que ajuda bastante a pesquisa. 

Isso poderia ter nas escolas públicas”.  

Traz-se aqui o comentário do estudante Fernando (Grupo 1) sobre umas das 

suas experiências pedagógicas com o smartphone: "Um exemplo recente foi o uso 

dos aplicativos do celular para auxílio nas minhas aulas de inglês, que é permitido 

pela diretora e professora da minha escola”. Já Felipe (estudante do Grupo 1) afirmou 

ainda que já usou o smartphone nas aulas para diversas finalidades: “Eu usei muito 

pra tirar foto da lousa, para baixar vídeos das matérias, eu acesso de qualquer lugar, 

o conteúdo  on-line e é tanta coisa, que você não consegue vertudo”. 

Outro aspecto levantado é que os conteúdos desta tecnologia estão sempre 

atualizados. “A informação do próprio material, às vezes, está desatualizado, já o 

material do dispositivo móvel está atualizado 24 horas por dia, você quer buscar uma 

informação, você não vai ler o que tá no livro, que às vezes pode estar errado” 

(Fernando, estudante do Grupo 1). Pedro (estudante do Grupo 1) também se refere à 

desatualização dos livros em relação à internet: “Você nunca vai conseguir uma 

informação atualizada sobre uma notícia de economia num livro, isso aí é impossível”. 

Embora o ciberespaço proporcione conexões que se atualizam a todo o instante, não 

é possível afirmar que os conteúdos, ainda que atualizados, são sempre bem 

empregados para o aprendizado, uma vez que podem disponibilizar conteúdos 

impróprios para  esse aprendizado. A respeito dos livros, ainda há espaço para essa 

tecnologia e não é objetivo desta pesquisa prescrever a substituição deles, na sua 

totalidade, pelos smartphones. 

Os alunos, em geral, foram receptivos ao uso do smartphone como ferramenta 

na prática pedagógica como se pôde ver no comentário de Souza (estudante do Grupo 

2):  

 

Eu estudava numa escola particular e teve uma época que eles compraram 
tablets. Usar alguns tablets foi muito bom, o professor ficava de olho pra ver 
se ninguém fazia algo de errado, ninguém fez nada errado, foi muito legal, foi 
uma coisa diferente, a gente pesquisou na internet. 
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Em outra experiência relatada por Lidia (estudante do Grupo 2) fica evidente 

o uso pedagógico por meio da internet acessada pelo smartphone: 

 

Teve uma vez que eu fui pra escola e a professora, primeiro perguntou 
quantas pessoas tinham celular com 3G. Quem não levantou a mão, ela 
deixou sentar em um grupo para fazer uma pesquisa sobre uma matéria que 
ela tinha passado, aí ela passou algumas perguntas na lousa e falou pra 
gente pesquisar e responder. 

 

Estas experiências mostram que há professores abertos na construção de 

uma prática libertadora e dialógica, envolvendo os discentes na discussão dessas 

práticas. Essa reflexão vai ao encontro dos dizeres de Paulo Freire (1997, p.19): 

 

O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica na medida em que o 
ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar 
o pensado, rever-se em suas posições; em que procura envolver-se com a 
curiosidade dos alunos e os diferentes caminhos e veredas que ela os faz 
percorrer.  

 

Aliado a essa reflexão, o aluno Marco (estudante do Grupo 2) trouxe a 

experiência de uma aula de biologia, dinâmica e aberta em que o professor, assim 

como afirma Freire (1997), é humilde e se disponibiliza a repensar a prática sem ter 

medo de assumir que necessita buscar conhecimentos por meio da tecnologia: 

 

Tem um professor de biologia que muitas vezes faz pesquisas e quando o 
aluno tem uma dúvida, às vezes, ele não sabe exatamente o que é, e até para 
auxiliá-lo, ele pesquisa na internet e mostra pra gente, projeta assim, projeta 
vídeos e imagens e também sobre o que a gente tá aprendendo. 

 

Isso demonstra um professor conectivo, mas que aceita o fato de não dominar 

todos os conhecimentos. E, em cima da sua limitação, que na verdade está dentro 

dos parâmetros normais da docência, cresce intelectualmente quando busca ajuda na 

tecnologia, mas cresce principalmente como docente no momento em que se vê 

perante uma situação limite e consegue alcançar o inédito viável repensando práticas 

existentes para trazê-las de forma reinventada. Traz-se aqui novamente o conceito 
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apresentado anteriormente com Freire, sobre este inédito viável, que se aproxima de 

uma proposta inovadora sem necessitar ser algo novo, mas no sentido de propiciar 

uma prática possível. 

Na última das experiências, vale ressaltar a forma ubíqua, rizomática e móvel 

em que os dispositivos móveis têm se destacado de forma exemplar, em especial, os 

smartphones, compartilhando a experiência do aluno Marco (estudante do Grupo 2):  

 

É um computador na mão praticamente. Você tinha um computador, aí você 
tinha um laptop e agora você tem um celular, você tem pedaço do computador 
na mão [...] só que, com algumas coisas a mais, pelo fato dele ser tão... ele 
ser móvel, ser tão fácil de você tê-lo no seu bolso, sem ocupar quase espaço. 

 

 Inúmeras experiências foram trazidas pelos grupos de forma a potencializar 

o aprendizado em diversas áreas e disciplinas. Indício forte que um leque de opções 

abre caminho para muitas possibilidades inovadoras, ubíquas, móveis e rizomáticas. 

Com base nas análises aqui apresentadas, segue-se para as considerações finais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a finalização das análises conclui-se que, de fato, existem, na opinião 

dos estudantes do curso técnico de informática da escola Albert Einstein, 

possibilidades pedagógicas inovadoras com o uso de smartphones. No entanto, 
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pontos favoráveis e desfavoráveis são levantados como forma de chamar atenção no 

uso dessa tecnologia. Um desafio que fica para a educação é como inserir na 

formação de professores, no contexto dos alunos e de toda a comunidade escolar o 

novo conhecimento que essa ferramenta exige para ser usada nas práticas 

pedagógicas, bem como o cuidado em conscientizar sobre possíveis exageros em seu 

uso, ainda que pedagógico. No quesito desafios, vale ressaltar ainda, a discussão 

para a criação de procedimentos e regras do uso  dessa ferramenta, bem como o 

empenho da direção em inserir toda e qualquer regra em seus respectivos projetos 

político- pedagógicos.  

Com relação ao professor, em momento algum esta pesquisa teve por objetivo 

prescrever a ele a responsabilidade de gerir melhor suas práticas, mas, apenas de 

repensá-las junto a essas novas tecnologias que invadiram as salas de aula. Não será 

mais possível voltar atrás e recusar o uso desses smartphones no ambiente escolar. 

Há, pois, grande responsabilidade da escola e da sociedade como um todo, tratar dos 

interesses ligados às tecnologias, gerindo seu uso nas escolas e fora delas, o mais 

rápido possível. Urge a todos os que lutam por uma educação democrática e dialógica, 

buscar possibilidades inovadoras com o uso dos smartphones de forma responsável 

e crítica. Afinal, 

 

No processo dialético de conhecimento da realidade, o que importa 
fundamentalmente não é a crítica pela crítica, o conhecimento pelo 
conhecimento, mas a crítica e o conhecimento crítico para uma prática que 
altere e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e no plano 
histórico-social. (FRIGOTTO, 1994, p. 81) 

 

Diante dos resultados obtidos com os estudos realizados nesta pesquisa, o 

quadro a seguir levanta propostas e desafios em relação ao uso dos smartphones 

como prática pedagógica inovadora, de modo a contribuir com as discussões sobre 

essa temática no âmbito dos processos de elaboração dos projetos político-

pedagógicos das escolas e da gestão de políticas públicas em educação. 
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Propostas / Desafios para o uso dos smartphones 

como possibilidade inovadora pedagógica 

Propostas  Desafios 

Incluir políticas regulamentadoras do 

uso dos smartphones nas salas de 

aula 

Envolver toda a comunidade escolar na 

criação de políticas regulamentadoras 

inserindo-as nos projetos político-

pedagógicos das escolas 

Capacitar alunos e professores e 

toda a comunidade escolar como 

forma de superar as dificuldades no 

uso do smartphone 

Inserir na formação inicial e continuada de 

professores o estudo sobre os dispositivos 

móveis como o smartphone, bem como 

sobre os aplicativos que podem ser usados 

como possibilidade pedagógica 

Incentivar, na escola, o uso 

adequado do smartphone de forma 

pedagógica, de modo que esse 

recurso tecnológico possa servir 

para o bem de cada um e de todos 

Criar processos educativos que promovam 

a conscientização sobre os possíveis 

exageros que o uso do smartphone pode 

causar, como a dependência digital  

Usar distintas tecnologias na escola, 

além do smartphone, como 

ferramentas de apoio às práticas 

pedagógicas, por exemplo, 

desktops, tablets, livros, revistas, 

jornais, lousas digitais, quadros 

brancos etc. 

Criar condições objetivas e subjetivas no 

espaço escolar - infraestrutura para 

conexão  on-line e espaço físico para 

laboratórios, aquisição/manutenção de 

equipamentos, formação para os 

professores - para o uso das tecnologias 

móveis como ferramenta de apoio às 

práticas pedagógicas 

Gerar na escola espaços que 

possibilitem a criação de ideias 

inovadoras com o uso dos 

Incentivar alunos, professores e toda a 

comunidade escolar a promoverem 

espaços de diálogo na sala de aula e fora 
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dispositivos móveis como o 

smartphone para agregar valor ao 

ensino e ao aprendizado 

dela que permitam refletir e debater sobre 

os dispositivos móveis, como o caso do 

smartphone, gerando ideias inovadoras 

Aproveitar as formas de 

aprendizagem ubíquas, móveis e 

rizomáticas que os smartphones 

possibilitam através do ciberespaço 

Promover, na escola, espaços de formação  

sobre o ciberespaço, que como espaço de 

comunicação e de relações entre pessoas, 

abrange conteúdos tanto favoráveis quanto 

desfavoráveis ao aprendizado 

Utilizar o smartphone de maneira 

segura 

Criar mecanismos para alertar a 

comunidade escolar sobre possíveis riscos 

causados por mau uso do smartphone, 

como, por exemplo, exposição ao sol, água 

e risco de explosão 

Usar o smartphone de forma 

democrática, ética e cidadã 

Criar, na escola, campanhas de uso da 

ferramenta que combatam formas de 

preconceitos como, por exemplo, o bullying, 

o racismo, dentre outras posturas 

discriminatórias 

Usar o smartphone como ferramenta 

de incentivo à inclusão digital 

Elaborar, na escola, projetos de inclusão 

digital com o uso de smartphones 

envolvendo toda a comunidade escolar 

Garantir bom nível de conectividade 

para o uso do smartphone como 

ferramenta pedagógica 

Firmar contratos com empresas 

prestadoras de serviços de internet e 

fiscalizar a qualidade e a velocidade da 

conexão contratada 

Incentivar a reciclagem física do 

smartphone quando este ficar 

inoperante em definitivo 

Criar, na escola, projetos de reciclagem de 

peças do smartphone: aparelhos, baterias, 

fones de ouvido, cabos etc., juntamente 

com a comunidade escolar 
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Criar um guia de apoio para o uso 

do smartphone de forma pedagógica 

Criar e disponibilizar um guia com 

experiências bem sucedidas de práticas 

pedagógicas com o uso do smartphone  

Desenvolver conteúdos 

pedagógicos para smartphones 

Firmar contratos com empresas 

prestadoras de desenvolvimento de 

aplicativos para smartphone e/ou criar 

projetos/concursos de desenvolvimento 

desses aplicativos junto à própria 

comunidade escolar 

 

As propostas e desafios sugeridos vêm ao encontro do que foi pesquisado por 

meio das contribuições dos referenciais teóricos e dos discentes do primeiro módulo 

do curso técnico de informática da escola técnica Albert Einstein.  

Ainda que esta pesquisa tenha focado o estudo das possibilidades de 

inovações pedagógicas com o uso dos smartphones, na visão dos discentes, outros 

estudos, não contemplados nesta, têm especial importância para a pesquisa 

acadêmica. Como forma de dar continuidade, sugere-se um estudo do tema, com 

base no olhar dos docentes, bem como da equipe gestora, uma vez que esta pesquisa 

ressalta a importância do uso do smartphone estar devidamente incluído no projeto 

político-pedagógico das escolas e todas as sugestões envolverem o trabalho dessas 

equipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

REFERÊNCIAS 

 

BAUMAN, Zygmunt. Capitalismo parasitário. Rio de Janeiro: Zahar ,2010. 

BAUTZER, Deise. Inovação: repensando as organizações. São Paulo: Atlas, 2009. 

Canaltech. Simon, o primeiro smartphone do mundo, surgia há 20 anos. 01 dez. 

2012. Disponível em http://canaltech.com.br/noticia/smartphones/Simon-o-primeiro-

smartphone-surgia-ha-20-anos/. Acesso em: 05 nov. 2015. 

CANDAU, Vera Maria (Org.). Interculturalidade e educação escolar. In: CANDAU, 

Vera Maria. Reinventar a escola. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 

CARBONELL, Jaume. A aventura de inovar: a mudança na escola. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 

CARLINI, Alda Luiza; LEITE, Maria Teresa Meirelles. Adolescentes e tecnologias: o 

aluno nativo digital. In:CARLINI, Alda Luiza e TARCIA, Rita Maria Lino. 20% a 

distância: e agora? : orientações práticas para o uso de tecnologia de educação a 

distância. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. 

CPS. Centro Paula Souza. Disponível em http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/. 

Acesso em 01 set. 2015. 

CGI.br. Comitê Gestor da Internet no Brasil. (Cetic). Pesquisa sobre o uso da 

internet por crianças e adolescentes no Brasil. 2012. Disponível em 

http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-kids-online-2012.pdf. Acesso em: 26 

abr. 2015. 

ClickMobile. Click Mobile Blog. Disponível em http://clickmobile.com.br/blog/. Acesso 

em 11 jul. 2015. 

COLL, César;  MONEREO Carles. Psicologia da Educação Virtual: Aprender e 

ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/
http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-kids-online-2012.pdf
http://clickmobile.com.br/blog/


109 
 

ENGUITA, Mariano Fernández. A face oculta da escola. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1989. 

Etec Albert Einstein. Etec Albert Einstein. Disponível em 

http://www.etealberteinstein.com. Acesso em 31 ago. 2015. 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Escolarização e Cultura Escolar no Brasil: 

reflexões em torno de alguns pressupostos e desafios. In: BENCOSTTA, Marcus 

Levy (Org.). Culturas Escolares, saberes e práticas educativas: itinerários 

históricos. São Paulo: Cortez, 2007. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa 

educacional. In: FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 

São Paulo: Cortez, 1994. 

Flor de Ceibo. Flor de Ceibo. Disponível em www.flordeceibo.edu.uy. Acesso em: 

15 jan. 2015. 

Folha de São Paulo. 2013. Disponível em 

http://abecedario.blogfolha.uol.com.br/2013/10/08/maioria-de-quem-esta-na-escola-

no-brasil-tem-celular-como-lidar/. Acesso em: 26 abr. 2015. 

FONSECA, Ana Graciela M. F. da. Mobile learning: aprendizagem em contextos. 

Disponível em http://cibercom.pressbooks.com/chapter/mobile-learning-

aprendizagem-em-contextos/. Acesso em 01 nov. 2015. 

FRANCO, Maria Laura P. B. Análise do conteúdo. Brasília: Liber livro, 2008. 

FREIRE, Ana Maria Araújo. Notas. In: FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: 

um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1992. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática 

educativa. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2013. 

_______. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

_______. Professora sim, tia não - cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho 

d´Água , 1997. 

http://abecedario.blogfolha.uol.com.br/2013/10/08/maioria-de-quem-esta-na-escola-no-brasil-tem-celular-como-lidar/
http://abecedario.blogfolha.uol.com.br/2013/10/08/maioria-de-quem-esta-na-escola-no-brasil-tem-celular-como-lidar/


110 
 

FREITAS FILHO, Fernando Luiz. Gestão da inovação: teoria e prática para 

implantação. São Paulo: Atlas, 2013. 

GARDNER, Howard; DAVIS, Katie Amplify Education Inc. Talking about "The App 

Generation". 2015. Disponível em http://www.amplify.com/viewpoints/howard-

gardner-talks-about-the-app-generation. Acesso em: 21 mai. 2015. 

GATTI, Bernardete Angelina. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e 

humanas. Brasília: Líber Livro, 2012. 

GIMENO SACRISTÁN, J. Consciência e acção sobre a prática como libertação 

profissional dos professores. In: NÓVOA, Antonio (Org.). Profissão Professor. 

Porto: Porto, 1995. 

Globo News. Vício em tecnologia requer tratamento com terapia e remédios. 

2015. Disponível em http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2015/09/vicio-em-

tecnologia-requer-tratamento-com-terapia-e-remedios.html. Acesso em: 30 set. 

2015. 

GOMEZ, Margarita Victoria. NCE USP Núcleo de Comunicação e Educação da 

Universidade de São Paulo. Paulo Freire: re-leitura para uma teoria da informática 

na educação. Disponível em http://www.usp.br/nce/wcp/arq/textos/144.pdf. Acesso 

em: 21 mar. 2015. 

_______. Blog Pedagogia da Virtualidade. Rizoma e educação. 2013. Disponível 

em https://pedagogiadavirtualidade.wordpress.com/2013/03/01/rizoma-e-educacao/. 

Acesso em: 09 jun. 2015. 

_______. Educação em Rede: Uma visão emancipadora. São Paulo: Editora, 

Cortez, 2004. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD 2011: Acesso à Internet e 

Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal. 2013. Disponível em 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000001296230512

2013234016242127.pdf. Acesso em: 10 jun. 2015. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed34, 2014. 

http://www.usp.br/nce/wcp/arq/textos/144.pdf
https://pedagogiadavirtualidade.wordpress.com/2013/03/01/rizoma-e-educacao/
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000012962305122013234016242127.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000012962305122013234016242127.pdf


111 
 

LIBÂNEO, José Carlos et al. Educação escolar: políticas, estrutura e 

organização. São Paulo: Cortez, 2012.  

MERIJE, Wagner. Mobimento: educação e comunicação mobile. São Paulo: 

Peirópolis, 2012. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 

criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994. 

MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Escola e desenvolvimento profissional da 

docência. In: GATTI, Bernadete A. et al. Por uma política nacional de formação de 

professores. São Paulo: Unesp, 2013. 

MTV Brasil. Dossiê Universo Jovem MTV 5. 2010. Disponível em 

http://www.aartedamarca.com.br/pdf/Dossie5_Mtv.pdf. Acesso em 30 out. 2015. 

NÓVOA, António (Coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 

1995. 

PERRENOUD, Philippe. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação: 

perspectivas sociológicas. Lisboa: Dom Quixote, 1993. 

PRZEWORSKI, Adam. A social-democracia como um fenômeno histórico. In: 

PRZEWORSKI, Adam. Capitalismo e Social-democracia. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1989. 

SACCOL, Amarolinda Zanela et al. JISTEM. (Revista de Gestão da Tecnologia e 

Sistemas de Informação). M-learning (mobile learning) in practice: a training 

experience with it professionals. 2010. Disponível em 

http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem/article/view/10.4301%252FS1807-

17752010000200002/206. Acesso em: 10 jun. 2015. 

SANTAELLA, Lucia. Unicamp. Desafios da ubiquidade para a educação. 2013. 

Disponível em https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/desafios-da-

ubiquidade-para-a-educacao. Acesso em: 09 jun. 2015. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 

Cortez. 2007. 

http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem/article/view/10.4301%252FS1807-17752010000200002/206
http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem/article/view/10.4301%252FS1807-17752010000200002/206
https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/desafios-da-ubiquidade-para-a-educacao
https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/desafios-da-ubiquidade-para-a-educacao


112 
 

TARDIF, Maurice; LESSARD Claude. O trabalho docente: elementos para uma 

teoria da docência como profissão de interações humanas. Rio de Janeiro: Vozes. 

2007. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 

2002. 

TELECO. Evolução Anual do Número de Terminais Celulares. Disponível em 

http://www.teleco.com.br/ncel_hist.asp. Acesso em: 10 mar. 2015. 

TELECO. Estatísticas de Celulares no Brasil. Disponível em 

http://www.teleco.com.br/ncel.asp. Acesso em: 10 jun. 2015. 

The Open University. Innovating Pedagogy 2013. Disponível em 

http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/. Acesso em: 01 mar. 2015. 

UNESCO. Policy guidelines for mobile learning. 2013. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641E.pdf. Acesso em: 02 jun. 

2014. 

UOL Houaiss. Disponível em http://houaiss.uol.com.br. Acesso em: 08 jun. 2015. 

VIEIRA PINTO, Álvaro. O conceito de tecnologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 

2005, Vol. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teleco.com.br/ncel_hist.asp
http://www.teleco.com.br/ncel.asp
http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/
http://houaiss.uol.com.br/


113 
 

APÊNDICE A 

 
 
 

Dissertações, publicações e artigos consultados: 

Acesso URL Autor Título Tipo Assunto 

10 
fev. 

2014 

http://www.centropau
lasouza.sp.gov.br/po

s-
graduacao/trabalhos-
academicos/disserta

coes/formacao-
tecnologica/2008/gla

ucemara-
marinho.asp 

SOUZA, 
Glaucemar
a Marinho 

de 

Teorias de 
aprendizagem em 

curso e educação a 
distancia: um 

estudo de caso 

Dissertação 
de 

mestrado 
2008 

Educação 
técnica / 

Tecnologia 
móvel 

01 
 mar. 
2014 

http://www.centropau
lasouza.sp.gov.br/po

s-
graduacao/trabalhos-
academicos/disserta

coes/formacao-
tecnologica/2010/ma

ria-elizete-luz.pdf 

SAES, 
Maria 

Elizete Luz 

O GEADI – Grupo 
de pesquisa de 

ensino a distância 
do Centro Paula 

Souza: Reflexões 
sobre a sua 

contribuição para a 
educação à 

distância 

Dissertação 
de 

mestrado 
2010 

Educação 
técnica / 

Tecnologia 
móvel 

01 
 mar. 
2014 

http://www.centropau
lasouza.sp.gov.br/po

s-
graduacao/trabalhos-
academicos/disserta

coes/formacao-
tecnologica/2011/cla

udio-roberto-
candido.asp 

CANDIDO, 
Claudio 
Roberto 

Educação 
tecnológica e 

formação docente: 
a relação do 

professor com o 
saber pedagógico 

Dissertação 
de 

mestrado 
2011 

Educação 
técnica 

06 
 mar. 
2014 

http://www.abed.org.
br/congresso2013/cd

/151.pdf 

BARBOSA, 
Débora 

Nice Ferrari 
/ BASSANI, 
Patrícia B. 
Scherer / 

MIORELLI, 
Sandra T. 

Aprendizagem com 
Mobilidade: 

experiências com o 
uso de tecnologias 
móveis envolvendo 

crianças e 
adolescentes em 

tratamento 
oncológico 

Publicação 
2013 

Tecnologia 
móvel 

15 
 abr. 
2014 

http://www.scielo.br/s
cielo.php?pid=S1415

-
65552012000500002

&script=sci_arttext 

SANCHEZ, 
Otavio 

Prospero / 
CAPPELLO

ZZA, 
Alexandre 

Antecedentes da 
Adoção da 

Computação em 
Nuvem: Efeitos da 

Infraestrutura, 
Investimento e 

Porte 

Artigo de 
Revista 
2012 

Tecnologia 
móvel 



114 
 

Acesso URL Autor Título Tipo Assunto 

15 
abr. 
2014 

http://revistas.javeria
na.edu.co/index.php/
signoypensamiento/a
rticle/download/2408/

1692 

SANTAELL
A, Lucia 

A tecnocultura atual 
e suas tendências 

futuras 

Artigo de 
Revista 
2011 

Tecnologia
digital 

30 
abr. 
2014 

http://ticeduca.ie.ul.pt
/atas/pdf/309.pdf 

RAMINHO
S, Luis 

/FERREIR
A, M. Jesus 
/ PEREIRA, 
Maria J. / 

CORREIA, 
Sandrina 

As tecnologias 
móveis no ensino 

da multimédia 

Publicação 
2012 

Tecnologia 
móvel 

30 
abr. 
2014 

http://www.uece.br/m
pcomp/index.php/arq
uivos/doc_details/22

3-dissertacao-62-
mobisql-ferramenta-

m-learning-para-
ensino-da-

linguagem-sql 

SILVEIRA, 
Marcos 

Cristiano 
da 

MobiSQL: 
ferramenta m-
learning para 

ensino da 
linguagem sql 

Dissertação 
de 

mestrado 
2010 

Tecnologia 
móvel 

30 
abr. 
2014 

http://www.inf.ufpr.br/
alexd/ARTIGOS_MO
BILIDADE/Graziola_

2009_a.pdf 

GRAZIOLA 
JUNIOR, 

Paulo 
Gaspar 

Aprendizagem com 
mobilidade (m-

learning) 
Nos processos de 

ensino e de 
aprendizagem: 

reflexões e 
possibilidades 

Publicação 
2009 

Tecnologia 
móvel 

30 
abr. 
2014 

http://cascavel.ufsm.
br/tede/tde_arquivos/

31/TDE-2010-08-
16T120222Z-

2797/Publico/MOZZ
AQUATRO,%20PAT
RICIA%20MARIOTO

.pdf 

MOZZAQU
ATRO, 
Patricia 
Mariotto 

Adaptação do 
Mobile Learning 
Engine Moodle 

(MLE Moodle) aos 
diferentes estilos 

cognitivos 
utilizando 
hipermídia 
adaptativa 

Dissertação 
de 

mestrado 
2010 

Tecnologia 
móvel 

02 
maio 
2014 

http://www.periodicos
.proped.pro.br/index.
php/revistateias/articl

e/view/1372 

DÁVILLA, 
Cristina /  

LEAL, Luiz 
A. Batista 

Docência 
universitária e 

metáfora lúdica 
mediada pelas 

tecnologias digitais 

Artigo de 
Revista 
2012 

Tecnologia
s digitais 

10 
set. 

2014 

http://www.unievang
elica.edu.br/files/ima
ges/Maria%20Elizab

eth.PDF 

FERREIRA
, Maria 

Elizabeth 

A contradição entre 
a tradição e a 

inovação 
pedagógica no 

processo educativo 
das escolas 

públicas municipais 
de Anápolis 

Dissertação 
de 

mestrado 
2011 

Inovação 



115 
 

Acesso URL Autor Título Tipo Assunto 

22 
mar. 
2015 

http://editora.unoesc.
edu.br/index.php/ach
s/article/view/2737/p

df 

PENSIN, 
Daniela P.  
/ NIKOLAI, 
Dirciane 

A inovação e a 
prática pedagógica 

no contexto 
da educação 

superior 

Artigo de 
Revista 
2013 

Inovação 

03 
abr. 
2015 

http://tede.mackenzie
.com.br//tde_busca/a
rquivo.php?codArqui

vo=2373 

HIGUCHI, 
Adriane 

Aparecida 
da Silva 

Tecnologias móveis 
na educação 

Dissertação 
de 

mestrado 
2011 

Tecnologia 
móvel 

04 
abr. 
2015 

https://www.revistas.
unijui.edu.br/index.ph
p/edeq/article/view/2

736 

NICHELE, 
Aline 

Grunewald, 
SCHLEMM
ER, Eliane 

Mobile Learning em 
Química: uma 

análise acerca dos 
aplicativos 

disponíveis para 
tablets. 

Artigo de 
Revista 
2013 

Tecnologia 
móvel 

09 
abr. 
2015 

http://www.virtualedu
ca.org/ifd/pdf/ines-

dussel.pdf 

DUSSEL, 
Inés / 

QUEVEDO, 
Luis Alberto 

Educación y 
nuevas 

tecnologías: 
los desafíos 

pedagógicos ante 
el mundo digital 

Publicação 
2010 

Tecnologia
digital 

21 
abr. 
2015 

http://www.periodicos
.proped.pro.br/index.
php/revistateias/articl

e/view/534/0 

FREITAS, 
Ana Lúcia 
Souza de 

Avaliação 
Participativa: 

saberes e não 
saberes da 

experiência na 
formação com 
educadores/as 

Artigo de 
Revista 
2010 

Inédito 
viável 

06 
jun. 

2015 

http://www.intercom.
org.br/papers/nacion
ais/2005/resumos/r1

465-1.pdf 

LEMOS, 
André 

Cibercultura e 
Mobilidade. A Era 

da Conexão 

Publicação 
2005 

Tecnologia 
móvel 

07 
jun. 

2015 

http://www.londonmo
bilelearning.net/down
loads/JSeipold_Plan
ning-MobileLearning-
in-School_2012-02-

08.pdf 

SEIPOLD, 
Judith 

Designing mobile 
learning in school 

contexts – 
considerations and 

examples for 
practice 

Publicação 
2012 

Tecnologia 
móvel 

10 
jun. 

2015 

http://www.scielo.br/p
df/jistm/v7n2/02.pdf 

SACCOL, 
A. Zanela / 
REINHARD
, Nicolau / 
SCHLEMM
ER, Eliane / 
BARBOSA, 
Jorge L. V. 

M-learning (mobile 
learning) in 

practice: 
a training 

experience with it 
professionals 

Artigo de 
Revista 
2010 

Tecnologia 
móvel 

06 
jul. 

2015 

http://www.scielo.org.
ve/scielo.php?pid=S0

798-
97922003000300006

&script=sci_arttext 

CARBONE
LL 

SEBARRO
JA, J 

La aventura de 
innovar. El cambio 

en la escuela 

Publicação 
2001 

Inovação 

 



116 
 

APÊNDICE B 

 

 



117 
 

APÊNDICE C 

 

 

 
 



118 
 

APÊNDICE D 

 

 

 



119 
 

ANEXO A 

 

TABELA 1: Uso do aparelho celular por grau de instrução e faixa etária, em 2013 

Grau de Instrução Possuem Usam 

Analfabeto / Educação 
infantil 

49% 53% 

Fundamental 74% 81% 

Médio 93% 94% 

Superior 98% 98% 

 

Faixa Etária Possuem Usam 

De 10 a 15 anos 68% 81% 

De 16 a 24 anos 92% 94% 

De 25 a 34 anos 91% 93% 

De 35 a 44 anos 88% 91% 

De 45 a 59 anos 82% 84% 

De 60 anos ou mais 61% 63% 

Fonte: Teleco (2015) 

TABELA 2: Principais mercados de telefonia celular do mundo 

R
a
n

k
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a
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1
1
 

2
0

1
2
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V
a

ri
a

ç
ã

o
/a

n
o
 

1 China 461 547 641 747 859 986 1.11
2 

1.229** 10,53
% 

2 Índia 149* 234* 347* 525 752 894 907 886 (2,28
%) 

3 EUA 233 255 270 286 296 316 326 306** - 

4 Indonésia*
* 

- - 141 159 220 237 281 304 8,08% 

5 Brasil 100 121 152 174 203 242 262 271 3,47% 

6 Rússia 152 173 188 208 215 228 231 243 5,11% 

7 Japão 101 105 110 115 121 126 134 142 6,21% 

* Inclui WLL 
**Fonte UIT  
Nota: Valores em Milhões 

Fonte: Teleco (2015) 
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ANEXO B 

 

 

 LEI Nº 12.730, DE 11 DE OUTUBRO DE 2007 

(Projeto de lei nº 132/2007, do Deputado Orlando Morando - PSDB) 

Proíbe o uso telefone celular nos estabelecimentos de ensino do Estado, durante o 

horário de aula 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1º - Ficam os alunos proibidos de utilizar telefone celular nos estabelecimentos 

de ensino do Estado, durante o horário das aulas. 

Artigo 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias 

contados da data de sua publicação. 

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 11 de outubro de 2007. 

JOSÉ SERRA 

Maria Helena Guimarães de Castro 

Secretária da Educação 

Aloysio Nunes Ferreira Filho 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 11 de outubro de 2007. 

http://www.al.sp.gov.br/

