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Resumo 
A pesquisa em questão trata-se de um recorte da dissertação de mestrado “Uso do 
celular e aprendizagem colaborativa: por uma pedagogia dos multiletramentos na 
educação básica” ainda em andamento junto ao programa ProfLetras- Unesp de 
Assis. Logo, este trabalho busca refletir sobre o celular inserido em situações 
concretas do ambiente escolar, tendo nas metodologias ativas e híbridas, amparo 
imprescindível para esta investigação, já que a partir da democratização dos 
aparelhos eletrônicos, emerge uma sociedade cada vez mais dependente das 
tecnologias e dos inúmeros recursos que essas podem lhe oferecer. Assim, o 
celular, ocupando papel de destaque na atualidade, requer da escola, enquanto 
espaço de convivência e aprendizagem, um olhar atento, pois observa-se a 
necessidade das instituições de ensino tratarem acerca do assunto e, ao mesmo 
tempo, incorporarem em suas práticas possibilidades do uso desse recurso que, 
naturalmente, circula em diferentes espaços da sociedade, tornando-se objeto 
indispensável para o homem contemporâneo. Por meio de uma investigação 
qualitativa de cunho interventivo, o presente trabalho, para fins de levantamento do 
corpus, teve como sujeitos de pesquisa 10 estudantes da rede pública do estado de 
São Paulo. Os resultados parciais apontam para questões que vão além da 
incorporação das TDICs na educação básica, fomentando, assim, outras formas de 
metodologias, realocando, no espaço educacional do século XXI, as figuras tanto do 
professor quanto do aluno.  
 
Palavras-chave: celular; metodologias ativas e híbridas; TDICs. 

 

Introdução 

 

Tratar do assunto tecnologias atrelado ao contexto de ensino-

aprendizagem não se trata apenas de modismo ou simplesmente inserir na escola 

parafernálias de última geração. No momento atual, buscar nas potencialidades das 

TDICs recursos que possam não apenas chamar atenção do aluno, mas, sobretudo, 

possibilitar para este condições de promover uma relação substancial entre mundo 

concreto e escola, é de extrema relevância, ou até mesmo de urgência, tendo em 

vista a posição equidistante entre realidade e escola. 

Não podemos perder de vista que a ação de educar vai além de 

ensinar conteúdos, pois reconhecemos nesta uma ação complexa que, antes de 
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qualquer coisa, precisa estabelecer pontos de intersecção entre vida social e objeto 

de aprendizagem, perpassando pelo desenvolvimento de habilidades que 

oportunizem ao aluno interagir socialmente. A escola atual, na maioria das vezes, 

em vez de buscar essa relação faz justamente o oposto, nega a existência de 

recursos que vão além do giz, da lousa e do papel impresso, como se estudar 

pertencesse a uma realidade à parte e autossuficiente, desprezando uma vivência 

que está além dos muros da escola. Nesse sentido, Rojo nos aponta (2012, p. 27) 

que “em vez de proibir o celular, posso usá-lo para a comunicação, a navegação, a 

pesquisa, a filmagem e a fotografia”.  

Segundo Lévy (1999, p. 28), “aquilo que identificamos, de forma 

grosseira, como ‘novas tecnologias’ recobre na verdade a atividade multiforme de 

grupos humanos, um devir coletivo”, ou seja, junto com as transformações 

empreendidas pela revolução tecnológica, há também “pessoas” que ao operar com 

esses recursos não deixam de lado sua capacidade humana, pelo contrário, por 

meio de habilidades que só o homem desenvolveu é que se torna possível inserir a 

máquina na sociedade e dela fazer uso em infinitas situações e para diversas 

finalidades. 

Negligenciar as inúmeras transformações, tanto de ordem social, 

quanto comportamental, surgidas a partir desse contexto tecnológico, é negar o 

processo evolutivo do homem na cadeia social, histórica e temporal, anulando o 

progresso da humanidade até os dias de hoje. As escolas mais do que nunca 

sentem as consequências negativas de metodologias deslocadas da realidade 

através dos resultados insatisfatórios na área educacional.  

Vale ressaltar que não buscamos aqui os culpados pelo insucesso 

da educação brasileira, nem desenvolver um método para disseminar a cura de 

todos os males que acometem as instituições de ensino, tampouco compartilhar 

receitas infalíveis. Vislumbramos, modestamente, por meio de algumas 

inquietações, refletir sobre o atual momento por que passa a educação e aquilo que 

podemos fazer para tornar o processo de aprendizagem mais coerente com a 

realidade, utilizando o telefone móvel como recurso metodológico. 

Para Moran (2013, p. 11), “o avanço do mundo digital traz inúmeras 

possibilidades, ao mesmo tempo em que deixa perplexas as instituições sobre o que 

manter, o que alterar, o que adotar”. Realmente, não é fácil pensar sobre educação 

em meio a tantas mudanças ocorridas nos últimos tempos, todavia apenas o fato da 



conscientização de que a escola precisa estreitar relações com as práticas sociais já 

é o início da mudança, pois partindo da premissa de que aprender implica em 

desaprender, tornamo-nos mais flexíveis, mais permeáveis e, consequentemente, 

menos unilaterais, menos limitados, conseguimos enxergar no novo condições de 

“renovação”. Renovados nos tornamos aptos, inclusive, para ensinar. 

Buscamos, portanto, propor uma reflexão à luz da literatura teórica 

sobre práticas que incorporem as TDICs, mais especificamente, o aparelho celular. 

Para tal, as posições ocupadas pelo professor e pelo aluno serão também objeto 

desta pesquisa bem como as metodologias ativas e híbridas que a nosso ver se 

mostra mais coerentes e mais arrojadas aos valores, às vivências e às expectativas 

do aluno do século XXI. 

 

Metodologia 
 

Esta pesquisa é qualitativa de cunho interventivo e constou de 3 

etapas, sendo: i) coleta de material (corpus), ii) análise do material coletado e iii) 

conclusões parciais. Os sujeitos participantes foram 10, todos estudantes do ensino 

fundamental (7º ano) e com faixa etária entre 12 e 13 anos. No intuito de preservar 

os sujeitos de pesquisa, os mesmos foram identificados como: P1, P2, P3 etc. Para 

a coleta do material, seguiram-se as ações subescritas na sequência: 

 Aplicar questionário por meio da plataforma Google Forms, contendo 

10 questões fechadas para fins de sondagem do público-alvo da 

pesquisa; 

 Promover o aplicativo WhatsApp como plataforma de aprendizagem; 

 Oportunizar contato dos estudantes com textos multimodais e 

multissemióticos, focalizando aspectos das metodologias ativas e 

híbridas; 

 Redimensionar a função do educador como figura que ensina e 

aprende, democratizando papéis tradicionalmente instituídos. 

A análise dos dados levou em consideração 3 aspectos 

fundamentais para o desenvolvimento desta investigação: 

 Interação entre os pares e/com o professor-pesquisador; 



 Cumprimento das atividades propostas;  

 Nível de participação como sinal indicador (positivo ou negativo) das 

metodologias ativas e híbridas. 

 

Resultados e Discussão 
 

Os resultados deste trabalho são parciais, pois esta investigação 

trata-se do recorte da dissertação de mestrado “Uso do celular e aprendizagem 

colaborativa: por uma pedagogia dos multiletramentos na educação básica” ainda 

em andamento. Para iniciar esta pesquisa, enviamos aos sujeitos participantes um 

questionário contendo 10 questões fechadas de múltipla escolha a fim de 

reconhecermos aqueles que estariam conosco durante este percurso e, ao mesmo 

tempo, entender a relação entre estes e as TDICs, mais especificamente o celular.  

Ao receber o link da pesquisa os estudantes encontravam: “Este questionário 

contém 10 questões referentes ao uso do celular e aos domínios das ferramentas 

que ele pode nos oferecer no dia a dia. Para cada uma delas escolha, escolha uma 

única alternativa”.  

A questão 4 foi: “Nas aulas oferecidas pela sua escola (todas as 

disciplinas), há uso de tecnologias digitais como forma de ajudar na construção da 

aprendizagem?” Observe o gráfico abaixo: 

 

Imagem 1: Resultado do questionário 

O gráfico 1 demonstra a carência das tecnologias na educação 

básica, pois um número expressivo de alunos aponta que tais recursos são 

raramente utilizados como ferramenta metodológica no transcorrer das aulas. 

Apenas 10% deles afirmam que as tecnologias fazem parte de seu cotidiano escolar. 
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Justamente nesse grupo pequeno de alunos que devemos voltar nossa atenção e 

justamente nos questionarmos: o que esses 10% entendem como tecnologia? Como 

realmente essa tecnologia está sendo utilizada enquanto recurso pedagógico? 

Tais questões são de extrema relevância, já que antes de 

pensarmos nos recursos, precisamos pensar na metodologia empregada para que 

esse aparato tecnológico de fato cumpra com seu papel de promover aprendizagem. 

Sabemos que, na maioria das vezes, as TICs/TDICs entram no espaço escolar, mas 

não passam de objeto alienante e de encantamento, uma vez que num primeiro 

momento o som, a imagem em movimento entre outros recursos corrobora com a 

posição passiva do estudante, deixando-o como mero espectador de sua própria 

aprendizagem. 

Moran (2013, p. 12) afirma que “não são os recursos que definem a 

aprendizagem, são as pessoas”. Além disso, o que realmente está em jogo na atual 

conjuntura educacional não é o uso das tecnologias, mas, sim o “como” utilizá-las de 

modo a promover uma aprendizagem significativa em que o mundo social não 

destoe do mundo escolar. O papel do professor enquanto “agente” da educação é 

propor-se diariamente a esse desafio do “como”. Sabemos que grande parte dos 

nossos alunos tem acesso à internet e por meio dela pode aprender “conteúdos”, ler 

livros, ouvir música, entretanto quem pode levá-lo a desenvolver a leitura por fruição, 

a relacionar aquilo que se aprende com o dia a dia e a entender a música como 

expressão artística é o professor. 

Nesse sentido, as metodologias ativas e híbridas cumprem esse 

papel de mexer com a estrutura educacional, rompendo com abordagens há muito 

tempo cristalizadas e tidas como “únicas”. Essa nova forma de ensino-aprendizagem 

em que aluno e professor atuam juntos, estabelecendo parceria entre seus pares, 

vem ao encontro daquilo que se espera da escola na atualidade. Assim, todos são 

colocados na situação de aprendentes e todos são estimulados ao processo 

colaborativo de aprendizagem. 

Após o envio do questionário e processo de sondagem do perfil dos 

nossos sujeitos de pesquisa, criou-se um grupo (Educação e Tecnologias) utilizando 

o aplicativo WhatsApp, realocando-o para posição de “plataforma de aprendizagem”, 

ou seja, houve a necessidade de desconstruir a ideia de que esse recurso só pode 

ser usado para o entretenimento, ainda mais por se tratar de um público tão jovem. 

Acompanhe na figura abaixo: 



 

Imagem 2: Criação do Grupo por meio do aplicativo WhatsApp 

Em seguida, foi proposta uma atividade de pesquisa a partir da 

comanda: “O que são plataformas Wiki?” Neste momento, o objetivo foi promover a 

pesquisa, a checagem de informação e, principalmente, a interação entre os pares 

de modo a oportunizar um cooperativismo entre eles, estabelecendo-se a 

aprendizagem colaborativa. Observe a figura 3: 

 

Imagem 3: Processo colaborativo entre os pares 



Notamos por meio da imagem acima que P3 direciona uma pergunta 

para P2: “Para vc quais são os pontos positivos de uma plataforma Wiki?” Na 

sequência, P2 responde embasado naquilo que já havia pesquisado a partir da 

comanda dada inicialmente: “Para mim os pontos positivos são a facilidade para 

criar uma página, para criar a página não tem nenhum custo entre outros”. Para 

Behrens (2013, p.104) “os professores e os alunos podem utilizar as tecnologias da 

informação para estimular o acesso à informação e à pesquisa individual e coletiva, 

favorecendo processos para aumentar a interação entre eles”. 

A presente pesquisa apontou para os seguintes resultados 
(parciais): 

 O celular é um forte instrumento pedagógico na atualidade; 

 Professor e aluno podem estabelecer aprendizagem colaborativa 
(todos ensinam, todos aprendem); 

 As metodologias ativas e híbridas atendem melhor ao perfil da 
educação do século XXI. 

Concordamos com Moran (2013, p. 22) quando refletimos sobre a 

educação contemporânea “ensinar é um processo social (inserido em cada cultura, 

com suas normas, tradições e leis), mas também é um processo pessoal: cada um 

de nós desenvolve um estilo, um caminho próprio.” Nessa perspectiva, entendemos 

o papel “agente” do educador, ou seja, sujeito que por meio daquilo que a realidade 

lhe proporciona, faz de sua prática um processo flexível e valorativo, conferindo à 

sua metodologia aspectos próprios para atender determinado público sempre 

lutando pela formação profícua de seus alunos. 

 

Conclusões 
 

Para a escola do século XXI, necessitamos de estratégias 

metodológicas que vão além da aula expositiva. Para esse contexto, é necessário 

que todos os envolvidos na educação permitam-se aprender e colaborar um com o 

outro. Logo, buscar única e exclusivamente transmitir conteúdos sem que esses 

estejam amarrados com situações concretas trata-se, sobretudo, na insistência em 

práticas pouco consistentes e de pouca validade para a formação de pessoas que 

atuarão socialmente. Em outras palavras, é marginalizar o sujeito sem lhe dar 

chances de sobreviver num mundo real em que a aprendizagem lhe é passaporte 

para o ir e vir nas práticas sociais. 



O celular sendo um dos artefatos mais utilizados pelo homem na 

atualidade deve ser descaracterizado como vilão e assumir a posição de recurso 

pedagógico oportunizador de uma gama quase infinita de possibilidades para o 

trabalho do educador na educação básica. Compartilhamos com grande parte dos 

envolvidos no processo da educação as inseguranças advindas do uso desse 

aparelho. Contudo, não podemos negligenciar que concebendo nosso papel 

enquanto formadores, precisamos caminhar juntos com o mundo real e isso inclui a 

incorporação das tecnologias na rotina escolar. 

Dessa forma, concluímos este trabalho reiterando o papel, não 

apenas das tecnologias, mas, principalmente, do professor que a utilizará e, assim, 

por meio dela promoverá a formação de cidadãos que deverão ter na escola uma 

formação crítica e significativa. Nesse aspecto concordamos com Moran (2013, p. 

59) “sem a mediação efetiva do professor, o uso das tecnologias na escola favorece 

a diversão e o entretenimento, e não o conhecimento”. 
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