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RESUMO 

O presente artigo traz como tônica uma reflexão sobre o cenário da Educação Básica, 
tendo em vista a tecnologia e suas mídias móveis, ora tratada como vilã por educadores, 
ora como a possibilidade de um novo olhar para as práticas pedagógicas. Nosso debate 
parte sobre a leitura das novas tecnologias como ferramenta pedagógica, subsidiada por 
um processo de formação contínua aos professores, que além de possibilitar a 
compreensão das tecnologias no espaço escolar, articula a construção de uma 
metodologia a ser utilizada como recursos didáticos no processo de ensino e 
aprendizagem. O artigo ainda compartilha a experiência em andamento do Projeto 
Professor Seu Lugar é Aqui, que tem entre um dos seus objetivos, entender a prática 
pedagógica dos professores de uma Escola Estadual de Londrina- PR, na tentativa de 
superar o “preconceito” relativo à utilização das tecnologias no espaço escolar, através 
de propostas de formação contínua que possibilitem a utilização dessas tecnologias 
como elemento importante na ação do professor.  
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Mídias Móveis 

 

 

Introdução 

Na contemporaneidade muito se discute quanto às contribuições ou 

não das tecnologias nos espaços educativos, principalmente na Educação Básica. 

Muitos educadores trazem consigo a inquietação, questionamentos e reflexões sobre em 

                                                           
1
 Aluna do Mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias – Unopar-Professora da 

Rede Municipal de Londrina 

2
 Doutora  em Educação. Professora do Mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias 

– UnoparCoordenadora do Projeto Professor seu Lugar é Aqui: Professor seu lugar é aqui: estudo sobre formação, 

trabalho e práticas pedagógicas no contexto educacional 

3
 Doutoranda em Educação – UNICAMP. Professora da Unopar-Pesquisadora no Projeto Professor seu Lugar é Aqui: 

Professor seu lugar é aqui: estudo sobre formação, trabalho e práticas pedagógicas no contexto educacional 

 



2 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 7 - número 12 – Julho 2015 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

 

que efetivamente as mídias móveis e tecnologias contribuem no desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno na escola. 

Neste artigo buscamos discutir a importância da utilização das mídias 

móveis e tecnologias no espaço da sala de aula, na tentativa de superação do 

preconceito existente entre os professores de que a tecnologia, muitas vezes, atrapalha o 

desenvolvimento do conhecimento do aluno dentro da escola. 

Assim torna-se necessário pensar na formação contínua do educador 

possibilitando um espaço em que professor não apenas aprenda a lidar com as 

tecnologias, mas que possa compreender uma nova linguagem, oriunda das novas 

facetas do modo de aprender dos educandos nesta era das conexões.  

 

Embasamento Teórico 

Segundo Lemos (2009), nesta era das conexões, as crianças e jovens 

ocupam grande parte do seu tempo online, seja nas redes sociais e nos jogos de games, 

utilizando celulares, assistindo televisão, e tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Sendo 

assim, percebe-se o grande desafio das aprendizagens na escola, visto que fora dos 

muros escolares existe uma intensidade de atividades online e nas escolas, em sua 

grande maioria, as aprendizagens acontecem muitas vezes fragmentada, estagnada, sem 

conectividade, evidenciando assim um grande desafio: a escola não deve ficar a margem 

destes avanços tecnológicos, mas sim internalizar essas ferramentas em seu processo de 

ensino aprendizagem, sem perder sua essência.    

Em um primeiro momento nossa pesquisa buscou entender o que os 

educadores pensam a respeito da inserção das tecnologias no espaço escolar e se a 

mesma está sendo abordada na rotina pedagógica desse professor. Em um segundo 

momento, pretendemos construir junto com esses professores uma proposta de 

formação contínua que vem ao encontro das necessidades dos educadores, na tentativa 

de descontruir preconceitos e criar novas estratégias, recursos e metodologias de 

trabalho, tendo como eixo a tecnologia e os educandos. 

Para Castells (1999), a sociedade em que vivemos é considerada uma 

sociedade em rede, não havendo limites de onde a informação pode chegar. Lemos 

(2002) aborda essa questão, extrapolando o conceito de rede, apontando que essa 

sociedade vive na era das conexões, reafirmando a intensidade e agilidade das 
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mudanças sociais, culturais e comunicacionais, e que a partir destes conceitos, torna-se 

necessário um novo olhar para os recursos pedagógicos utilizados em sala de aula. 

 Nesse sentido nos deparamos com diversos desafios para a real 

inserção e utilização das tecnologias dentro das escolas, dentre eles: as questões físicas e 

estruturais, no que diz respeito a uma precária ou falta de rede de internet nas escolas; 

pouca manutenção dos computadores e outros materiais tecnológicos; a não contratação 

de profissionais que estejam disponíveis nas escolas para dar suporte para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico pautado na utilização de novas mídias e 

novos recursos didáticos, dentre outros. Sabemos da existência de diversas ações 

governamentais que estão atingindo as escolas públicas no que tange aos recursos 

tecnológicos, mas esse processo se dá ainda muito timidamente comparados ao número 

de escolas e demanda reprimida no aguardo da implantação de laboratórios de 

informática e rede de internet. 

  Diante desses elementos é possível perceber que é de fundamental 

importância o papel do educador nesse processo, destacada por exemplo, em documento 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  

Educar em uma sociedade da informação significa muito mais que treinar 
pessoas para o uso das tecnologias de informação e comunicação: trata-se de 
investir na criação de competências suficientemente amplas que lhes 
permitam ter uma atuação afetiva na produção de bens e serviços, tomar 
decisões fundamentadas no conhecimento, operar com fluência os novos 
meios e ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar criativamente as 
novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja em aplicações mais 
sofisticadas. (BRASIL, 2000, p.45). 
 

Neste sentido, podemos apontar a urgência da formação continuada 

dos professores para a utilização dessas novas tecnologias.  Alarcão (2001) afirma que a 

formação continuada do professor é uma exigência, pois o processo de busca pelo 

conhecimento não se esgota, principalmente no que tange a utilização das tecnologias 

que se transformam rapidamente. A autora ainda aponta a necessidade das escolas 

repensarem suas propostas, inclusive dos espaços formativos que precisam priorizar 

momentos de reconstrução de concepções de ensino, de forma que os educadores 

possam não apenas compreende o uso do recurso tecnológico, mas que possam utilizá-

los de forma crítica. 
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É possível perceber a grande angústia em muitos educadores, que se 

sentem ameaçados pelas tecnologias que invadem os espaços escolares como: celulares, 

tablets e redes sociais. Ponte (2000), afirma que entrelaçar as facetas tecnológicas e 

pedagógicas ainda é um processo longo a ser percorrido e destaca as atitudes dos 

educadores:  

[...] Alguns olham-nas com desconfiança, procurando adiar o máximo 
possível o momento do encontro indesejado. Outros usam-nas na sua vida 
diária, mas não sabem muito bem como as integrar na sua prática 
profissional. Outros ainda, procuram usá-las nas suas aulas sem, contudo, 
alterar as suas práticas. Uma minoria entusiasta desbrava caminho, 
explorando incessantemente novos produtos e ideias, porém, defronta-se 
como muitas dificuldades como também perplexidades. (PONTE, 2000, p.2) 
 

Cabe neste contexto desafiador, o educador ser o mediador do 

conhecimento, possibilitando oportunidades de experiências e aprendizagens com 

sentido para o aluno, incorporando as tecnologias às práticas pedagógicas da educação 

básica, propiciando a efetivação de um currículo que de fato venha atender as demandas 

da sociedade.  

 

Metodologia do Trabalho 

Diante do cenário exposto acima, o “Projeto Professor seu Lugar é 

Aqui” tem como um dos objetivos conhecer e discutir sobre o processo de formação dos 

educadores e seus saberes e fazeres nos espaços educacionais, levando em conta a 

produção de conhecimento com foco em novas metodologias de trabalho mediadas 

pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Na primeira etapa do projeto realizamos um mapeamento sobre a 

visão dos professores sobre seu processo de formação continuada e a utilização da 

tecnologia em seu trabalho no espaço escolar Ao longo do segundo semestre de 2013 

(de agosto a dezembro), estabelecemos uma parceria com o Colégio Estadual Barão do 

Rio Branco, sediado na cidade de Londrina – Paraná, para o desenvolvimento das 

atividades do projeto. Essa parceria possibilitou a universidade viver o universo da 

escola, pela oferta de atividades para alunos, através dos Clubes do Conhecimento e 

para os professores, através das Oficinas e processos formativos desenvolvidos dentro 

do espaço escolar, o que possibilitou tanto para os professores e alunos da universidade 

e da escola, o estabelecimento do diálogo e a construção de estratégias para a busca do 
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rompimento com a dicotomia entre a academia e a escola, e ao mesmo tempo, ampliar 

as relações sociais e plurais de todos os sujeitos que participam do projeto. Uma das 

estratégias do projeto de pesquisa é possibilitar uma reflexão sobre as mudanças 

educacionais e tecnológicas, proporcionando espaços de ação – reflexão – ação dos 

professores, pautados no eixo metodologias e tecnologias na ação do professor.  

 

Análise e discussão dos resultados 

Ao realizarmos a análise das falas dos 23 professores entrevistados, 

percebemos dois elementos centrais para pensar a inserção da tecnologia no espaço 

escolar: a utilização do celular em sala de aula por parte dos alunos e como os recursos 

tecnológicos (uso da internet em tablets, celulares, computadores) podem contribuir ou 

não para a melhoria da qualidade do ensino. 

O primeiro questionamento realizado buscava entender a visão dos 

professores sobre a utilização, por parte dos alunos, do celular em sala de aula. Dos 23 

professores, 82,60% responderam que os alunos fazem uso inadequado do celular. Já 

8,70% dos professores apontam que os alunos utilizam o celular de forma positiva em 

sala de aula e 4,35 % responderam que às vezes o aluno usa de forma inadequada. Um 

professor, ou seja, 4,35% não respondeu. A fala de alguns desses professores representa 

essa questão: 

“Na medida que os celulares forem usados pelos alunos com objetivos 
específicos relacionados ao conteúdo estudado, torna-se significativo. Na 
maioria das vezes o aluno utiliza as ferramentas como entretenimento e não 
para aprimorar seu aprendizado” (professor 1 e 19);“Acredito que falta 
maturidade da parte dos alunos. Já os professores precisam se atualizar, e a 
escola buscar a possibilidade de ter essas preciosas ferramentas”(professor 
7 e 10);“A tecnologia é bem vinda quando contribui para o processo da 
aprendizagem; porém se o aluno faz das ferramentas um momento de 
distração ou o professor centra suas atividades na tecnologia, o conteúdo 
fica comprometido;” (professor 9 e 20) 

 

 Lemos (2009), destaca, a partir de seus estudos e pesquisas, que os 

nativos digitais4, ocupam grande parte de seu tempo em atividades online.  A autora 

destaca ainda, que pesquisas realizadas por Shaples (2003), evidenciam que na escola, a 

aprendizagem acontece de forma monótona e fragmentada, diferentemente da rotina 

                                                           
4 Nativos digitais, segundo a autora são os nascidos entre 1980 e 1994, a partir as Pesquisas de Prensky (2001). 
Ampliação do conceito em: PRENSKY, Marc. Digital natives, digital immigrants. On the Orizon – Estados Unidos 
– NcB University Press, v.9, n.5, Oct., 2001. 
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extramuros da escola. Sendo assim, para os alunos nativos digitais a escola se apresenta 

como desinteressada e entediante, com atividades maçantes e “atrasadas”, 

desenvolvendo um “conflito entre gerações” e um desafio para professores, que a todo 

tempo se questionam se deve permitir ou não a utilização dos celulares e tablets em sala 

de aula. O desafio é fazer com que essas ferramentas sejam utilizadas de forma a 

possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem por parte dos alunos e não um 

momento de troca de mensagens e navegação em sites que não dizem respeito aos 

conteúdos abordados em sala de aula.  

O segundo questionamento buscava analisar em qual situação o uso do 

celular atrapalha as atividades em sala. A maioria dos professores afirma que situações 

como: jogar, acessar redes sociais, ouvir música, receber e mandar mensagens, receber 

ou realizar ligações, fotografar e filmar dificulta e muito o andamento das atividades em 

sala de aula. Entendemos que o fato da tecnologia ter sido trazida pelo aluno para a sala 

de aula e utilizada como forma de entretenimento pode vir a desconcentrar o aluno no 

desenvolvimento de suas atividades escolares. Podemos perceber pela fala dos 

entrevistados, que os aparelhos eletrônicos são entendidos como um convite à distração 

durante as aulas, e que na maioria das vezes prejudica o processo de ensino e 

aprendizado.  

Porém, o avanço da telefonia móvel é mais um exemplo acerca de 

como as tecnologias comunicacionais tem o poder de modificar “as culturas5 e as 

subjetividades, e de estas, por sua vez, provocarem novos ciclos de mudanças 

tecnológicas, numa dialética sem fim”. (VIANA e BERTOCHHI, 2012) 

É nesse sentido que podemos pensar : Como o celular pode ser 

trabalhado em sala de aula enquanto recursos trazidos pelos alunos para o processo de 

produção de conhecimento histórico escolar? Algumas experiências6 já estão sendo 

relatadas e defendem o uso e as propriedades das tecnologias dos celulares no ambiente 

escolar. Ao encontro dessa questão perguntamos aos professores como as novas 

                                                           
5 A autora Sandra Rúbia da Silva em seu artigo “Eu Não Vivo Sem Celular: sociabildade, consumo, corporalidade e 
novas práticas nas culturas urbanas” ressalta que cultura de consumo de tecnologia dos aparelhos celulares iniciou 
nos Estados Unidos e no Japão logo se espalhou por vários lugares e  a disseminação dos celulares passaram a 
constituir parte importante do cotidiano dos indivíduos. “No contexto da sociedade de consumo globalizada, o 
telefone celular consolida-se como um dos artefatos símbolo da contemporaneidade”.(2007, p.2).   
6 KITLER, Friedrich. A história dos meios de comunicação. In: LEÃO, Lucia. O chip e o caleidoscópio: reflexões 
sobre as novas mídias. São Paulo: Ed. SENAC, 2005  
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tecnologias comunicacionais (uso da internet em tablets, celulares, computadores) 

podem contribuir para a melhoria da qualidade do ensino? 

A fala dos professores apresenta um conflito entre a realidade do 

espaço escolar e a necessidade de adaptação da escola e da própria ação do professor. 

Os professores afirmam que a tecnologia é um elemento essencial no desenvolvimento 

da sociedade e do aluno, e que é um caminho sem volta. A maioria dos professores 

aponta a necessidade de articular a prática pedagógica com os recursos tecnológicos. 

Nesse sentido, os professores colocam que enfrentam muitas dificuldades em virtude de 

questões como: falta de estrutura física, falta de formação continuada para trabalhar 

com as tecnologias e até a questão da necessidade de mudança no que diz respeito a 

cultura escolar.  

Uma questão levantada é como os recursos tecnológicos auxiliam a 

ação docente pela rapidez de acesso ao conhecimento.  

“Desperta o interesse e a curiosidade dos alunos levando-os a pensar que o 
acesso a internet também serve para aprender” (professor 8); “Atualmente 
são importantíssimas, com apoio as nossas aulas e pela rapidez de acesso” 
(professor 12);“Pesquisas de assuntos sérios levam o aluno a adquirir mais 
conhecimentos” (professor 18);“Hoje as novas tecnologias são 
indispensáveis e contribuem para ampliar os conhecimentos sem o aluno sair 
de casa” (professor 1);“Permitem a interação com diferentes formas de 
representação simbólica e são importantes fontes de informação e 
comunicação, cria diferentes ambientes de aprendizagem”; “Atualmente são 
importantíssimas, com o apoio à nossas aulas pela rapidez de acesso” 
(professor 15) 

 

Outro elemento levantado pelos professores é a necessidade de se 

pensar na utilização dos recursos com uma finalidade pedagógica e atrelada ao plano de 

trabalho docente, pois os recursos podem ser vistos como “passa tempo”, perdendo a 

finalidade pedagógica. Foi apontada a necessidade de vinculação entre os conteúdos a 

serem trabalhados com as ferramentas, pois essa é a função de trabalhar com os recursos 

tecnológicos na sala de aula.  

“Podem ser uma ferramenta útil para o desenvolvimento do trabalho 
pedagógico, mas o aluno deve ser bem orientado quanto a realização da 
atividade proposta para o resultado obtido ser o esperado pelo professor” 
(professor 10); “Acho que o uso destas tecnologias tendem a aumentar e é 
um caminho sem volta. Cabe ao professor aproveitá-las em favor do seu 
planejamento” (professor 18);“Acredito que não são utilizadas da forma 
correta. Perdem muito tempo com as informações superficiais. Poderia ser 
melhor aproveitado. Podem contribuir se for utilizado de forma adequada, 
ou seja, aproveitando melhor a acessibilidade dos conteúdos e informações 
em sites e fontes seguras” (professor 13);“Elas são positivas desde que o 
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professor tenha conteúdo adequado para disponibilizar aos alunos nessas 
novas tecnologias” (professor 04);“Não se pode fugir delas, porém, não sou 
a favor do uso demasiado. O contato humano ainda é a diferença. As 
ferramentas representam para mim, um meio mais rápido de transmissão de 
conteúdos, o que não é certeza de qualidade” (professor 05) 

 

É possível perceber ao analisar as falas dos professores, que de forma 

geral, os educadores afirmam que o celular atrapalha a sala de aula. Também afirmam 

que as novas tecnologias comunicacionais são importantes, ou seja, reconhecem a 

questão da importância das novas tecnologias, porém, ainda não sabem como inseri-las 

no processo de ensino e aprendizagem.  

É claro que tal questão não é de fácil compreensão, sem que haja de 

fato, a construção de um projeto educacional coletivo que inclua a tecnologia enquanto 

ferramenta no processo de aprendizagem e que ofereça condições para que esse 

processo ocorra de forma significativa. Essa questão se faz presente na fala de alguns 

professores.  

“A qualidade do ensino não está necessariamente pautada no uso das 
“novas tecnologias”. A questão é outra. É de cultura escolar. É de pais 
cobrarem professores por exemplo. É dos alunos sentirem-se responsáveis 
pela escola” (professor 02); “Toda e qualquer ferramenta colabora para 
uma melhoria na qualidade do ensino. Porém os itens mais importantes são: 
política educacional séria, valorização dos profissionais que trabalham na 
escola. Investimento em estrutura” (professor 12);“Todo recurso que pode 
ser utilizado sempre é bem vindo, principalmente os recursos 
comunicacionais que despertam o interesse dos alunos. O problema 
encontrado nas escolas e que geralmente alguns computadores não 
funcionam, o sistema operacional não é o que a maioria dos alunos estão 
acostumados e também é limitado quanto a atualizações e programas que 
rodem nesse sistema” (professor 18) 
 

O fato é que a própria escola ainda não consegue apropriar-se de tais 

recursos no ambiente escolar para oferecer o subsídio necessário aos professores e 

alunos. Tanto que reconhecem a importância dessas tecnologias, mas ao olhar para o 

cotidiano escolar, por exemplo, pudemos entender que dentro do regimento escolar, os 

aparelhos eletrônicos estão proibidos em sala de aula. Sabemos dos conflitos existentes 

e da movimentação de algumas escolas para tentar um novo caminho para essa questão. 

Nesse sentido, a maioria das escolas e seus agentes estão engatinhando para propostas 

concretas acerca do uso das tecnologias trazidas pelos alunos para o ambiente escolar, 

pois também se trata de uma questão de mudança na forma de conceber o conhecimento 

e o papel da educação e de todos os agentes envolvidos nesse processo.  
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Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011, p.30) levantam outra questão 

acerca desse debate, afirmando que “em boa parte das instituições formais de ensino o 

uso de telefones celulares é restrito, por uma espécie de convenção social”. Ora, 

acreditamos que as equipes pedagógicas e diretivas das escolas bem como os 

professores precisam ter consciência que a escolha do uso das novas tecnologias está 

atrelada à concepção de produção de conhecimento que possui cada instituição  

É nesse sentido que identificamos que o colégio pesquisado necessita 

da elaboração de um projeto educacional que leve em consideração os recursos 

eletrônicos que seus alunos trazem de casa, mas que revejam também suas concepções 

de ensino.  

 

Conclusões 

Diante das inovações tecnológicas, das discussões sobre os desafios 

ou oportunidades da utilização da tecnologia na Educação Básica, identificamos que o 

investimento em espaços para aprendizagens com possibilidades de discussões, 

ressignificação e rompimento de paradigmas de ensino, são essenciais para que uso das 

tecnologias sejam efetivadas no âmbito do ensino e aprendizagem, principalmente 

porque o acesso as multimídias atualmente não restringe apenas ao computador pessoal, 

mas expandiu também às tecnologias móveis (telemóvel, PDA, Pocket PC, Tablet PC, 

Netbook), proporcionando um novo paradigma educacional, o mobile learning ou 

aprendizagem móvel, através de dispositivos móveis. (MOURA, 2012) 

Entendemos que a entrada dos celulares na escola e outros aparelhos 

eletrônicos trazidos pelos alunos de suas casas trouxeram uma série de implicações para 

o espaço escolar, tornando-se  necessário repensar qual o lugar desses equipamentos no 

processo de ensino e aprendizagem, além de refletirmos como é possível a inserção dos 

mesmos na busca pela melhoria da educação. Esse processo se torna importante, pois 

sabemos que na era das conexões, estar em sintonia com as tecnologias educacionais, 

com planos de aula que utilizam de recursos tecnológicos podem contribuir e propiciar 

aprendizagens mais significativas.  

Portanto, acreditamos que a aproximação entre a universidade e a 

escola, por meio do Projeto “Professor seu Lugar é Aqui” está construindo ricas 

experiências coletivas, buscando diminuir a distância entre teoria e prática, 
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corroborando in loco com a aproximação das tecnologias com o currículo escolar que se 

constitui em um movimento não mais estático e muito menos neutro, com quebra de 

paradigmas e construção de uma nova concepção de ensino pautado nas necessidades 

evidentes deste tempo. 
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