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RESUMO 

 

Essa pesquisa se propôs a analisar as possíveis interferências do celular na sala de aula em 

uma escola pública estadual no município de Campos dos Goytacazes-RJ, tendo como 

objetivos específicos identificar o tipo de uso do celular em sala de aula pelos alunos; analisar 

se o uso do celular interfere na capacidade de concentração durante a aula; investigar a 

percepção dos professores e alunos sobre o possível uso do celular na sala de aula. Consiste 

em um estudo etnográfico, qualitativo, tendo como procedimentos metodológicos o 

levantamento bibliográfico acerca do assunto, o estudo do cotidiano escolar, levando em 

conta, as observações em sala de aula, aplicação de questionários aos alunos e entrevistas 

com os professores. Foi possível perceber que a maioria dos professores se sentem 

incomodados com o uso excessivo dos celulares durante as aulas, além de acreditarem na 

interferência do mesmo na capacidade de concentração dos alunos, porém, eles permitem o 

uso já que a lei não é totalmente efetiva e possuidora de lacunas que admite que os alunos 

possa utilizar o celular livremente. Já os alunos, em sua maioria, acreditam que conseguem se 

concentrar utilizando o celular, entretanto há uma outra parte significativa de alunos que 

acreditam não ter essa mesma capacidade, apesar de serem nativos digitais. 

 

Palavras-chave: Celular; Sala de aula; Aprendizagem; Ensino-Médio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aimed to analyze the possible cell interference in the classroom in a public 

school in the municipality of Campos dos Goytacazes-RJ, with the specific objective to 

identify the type of cell phone use in the classroom by students; examine whether cell phone 

use interferes with the ability to concentrate in class; investigate the perception of teachers 

and students about the possible use of mobile phones in the classroom. It consists of an 

ethnographic, qualitative study, with the methodological procedures the literature on the 

subject, the study of everyday school life, taking into account the observations in the 

classroom, questionnaires to students and interviews with teachers. It could be observed that 

most teachers are uncomfortable with excessive use of cell phones during class, and believe 

in the same interference in concentration of students, however, they allow the use since the 

law is not fully effective and possession gaps that admits students can use the phone freely. 

Have students, mostly believe they can focus using the phone, however there is another 

significant part of students who believe not have that same capacity, although they are digital 

natives. 

 

Keywords: Mobile Phone; Classroom; Learning; Secondary School; 
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 INTRODUÇÃO 
 

 O século XXI está permeado pelo uso das novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Vive-se um século da modernidade, da necessidade de se estar conectado todo 

o tempo com as demais pessoas. Sabe-se que para os imigrantes digitais, que são aqueles que 

nasceram antes do surgimento das novas TIC's, antes dos anos 90, é difícil se verem inseridos 

nesse contexto tecnológico. Já para os nativos digitais, aqueles que nasceram durante ou 

depois do período do surgimento das novas TIC's, é comum a utilização desses aparelhos no 

seu dia-a-dia.  

 Esse contexto, de confronto entre aqueles que são nativos digitais e imigrantes 

digitais, também acontece dentro do ambiente escolar. Por muitas vezes, a sala de aula é local 

de utilização desses aparelhos eletrônicos, o que deixa impaciente alguns professores, já que 

para eles, o uso desse aparelhos é expressamente proibido. Os professores, nesse momento de 

transformação tecnológica, muitas vezes não se percebem inseridos nesse universo, 

confrontam-se assim, com o desafio de utilizar esses recursos e aproveitá-los de maneira 

significativa no processo de ensino-aprendizagem do alunado.  

 Dessa forma, é possível perceber que em diversas ocasiões, a metodologia do 

professor imigrante digital difere da maneira de como os alunos nativos digitais constroem 

seus conhecimentos. Muitos docentes criticam que esses alunos estão desmotivados para os 

exercícios em sala de aula e possuem dificuldade em trabalhar em grupo. No entanto, a partir 

do momento que esses mesmos alunos entram em contato com as NTIC's, muitos deles 

conseguem aprender, interagir com pessoas de todo o mundo, aproveitando, assim, dos 

recursos tecnológicos de forma criativa e eficaz.  

 Entretanto, mesmo com toda essa facilidade para os alunos nativos digitais em utilizar 

as NTIC's, supõe-se que a sala de aula é um espaço para aprendizagem, e que a interferência 

do celular pode não ser adequada. Mas será que o uso do celular durante a aula pode interferir 

na capacidade de concentração dos alunos?  

 Sabe-se que as NTIC's não trazem desafios para educação, o desafio é vencer o 

modelo tradicional e autoritário que já não é eficaz há tempo. Não se sabe se o uso das 

tecnologias na sala de aula é apropriado ou não, o que sabemos é que não há como retroceder. 

Dessa maneira, esse projeto se propôs a analisar as possíveis interferências do celular na sala 

de aula em uma escola pública estadual em Campos dos Goytacazes.  
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 Justificativa 

Nos dias de hoje, a maioria das crianças de todas as idades, inclusive bebês, se sentem 

encantados com diversos aparelhos digitais portáteis, como celulares e smartphones, que já 

são parte das listas de presentes de Natal e de outras datas há um bom tempo. Para as 

crianças, estes aparelhos as encantam por terem aplicativos como jogos e brinquedos 

eletrônicos. Já os adolescentes além de se encantarem com os jogos, eles os utilizam para 

conversar através de redes sociais, aplicativos de mensagens, fotos, áudios e vídeos, dentre 

outros. A partir do momento que estes aparelhos tiveram uma queda no preço, e a população 

pôde ter mais acesso a esses bens de consumo, houve um crescimento exacerbado de 

aquisição e no uso desses aparelhos, independentemente da classe social ou idade.  

 Esses aparelhos, que no seu começo, eram somente para fins de trabalhos, assuntos 

formais, hoje já fazem parte do universo do entretenimento. A cada dia eles se tornam mais 

versáteis e menores, além de substituírem outros aparelhos, como o rádio, televisão, câmera 

fotográfica, computador, e etc, dependendo do modelo do celular ou smartphones.  

 Mais do que estarem na moda, este aparelhos possuem uma necessidade, 

principalmente para os nativos digitais. É de se notar, que nos dias atuais é imprescindível, 

para algumas pessoas, ter celular ou smartphone, nem ao menos deixar com que a bateria 

descarregue. Além de ser uma obrigação, a utilização destes aparelhos tornou-se necessária, 

mediante o seu crescimento e suas características construídas através da sociedade 

intercedida pelas TIC's. 

 Segundo as tabelas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de 2008 

a 2011, o número de pessoas de 10 anos ou mais de idade que possuíam telefone móvel 

celular para uso pessoal passou de 86.432 para 115.433, sendo que em 2008, adolescentes 

entre 15 e 17 anos que possuíam telefone móvel para uso pessoal era de 5.078 e em 2011 

eram 7.413. Nota-se o crescimento significativo, em apenas 3 anos, do número de pessoas 

que possuem celular e também que há um maior número de usuários de celular entre os 15 a 

17 anos, isto quer dizer que, estes indivíduos  se encontram entre os nativos digitais, e que 

possivelmente não conseguem viver sem os aparelhos telefônicos.  

 Ainda de acordo com o IBGE, em 2011, o número de estudantes de 10 anos ou mais 

de idade que possuíam telefone móvel celular era de 37.537. Como se pode ver, em 2011, há 

um grande número de estudantes que possuem o telefone celular para uso pessoal. 
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  O que pretende-se mostrar através destes dados, é que além do crescimento acentuado 

da aquisição do celular entre os brasileiros, houve também um crescimento da posse do 

celular entre os estudantes. Mais precisamente, essa obtenção do uso dos celulares pelos 

estudantes também pode ser vista no ambiente escolar, uma vez que, as TIC's, incluindo 

nesse âmbito os telefones celulares, estão inseridos em todos os contextos sociais brasileiro. 

Não há como desvincular-se deles, atualmente é preciso aliar-se.  

 Nesse sentido, faz-se necessário um estudo sobre esse tema, levando em conta as 

possíveis interferências do celular na capacidade de concentração dos alunos durante a aula, 

visto que os trabalhos desenvolvidos acerca deste assunto trazem como foco a utilização do 

celular como recurso pedagógico como por exemplo, o artigo "O uso do celular como 

recurso pedagógico na construção de um documentário intitulado: Fala Sério!", de Caroline 

Vivian e Evaldo Pauly (2012)1, que apresenta e analisa um exemplo de prática pedagógica 

auxiliada por recursos midiáticos dando ênfase ao aparelho celular. Além disso, há uma 

ausência de trabalhos voltados para essa vertente, por isso esse trabalho é relevante para a 

educação e para a sociedade de maneira geral. 

 

 Problema 

 De que forma a possível utilização do celular pode interferir na concentração de 

alunos e professores na prática de ensino-aprendizagem em sala de aula? 

 

 Objetivos 

Levando em conta o crescimento do uso dos celulares no ambiente escolar, esta 

pesquisa propôs-se a: 

Geral 

 Analisar as possíveis influências do celular no ambiente escolar. 

Específicos 

 Identificar o tipo de uso do celular em sala de aula pelos alunos;  

 Analisar se o uso do celular interfere na capacidade de concentração durante a 

aula;  

                                                            
1 VIVIAN, Caroline Deprá. PAULY, Evaldo Luis. O uso do celular como recurso pedagógico na construção de um 
documentário intitulado: Fala Sério! Colabor@ - Revista Digital Da CVA - Ricesu, ISSN 1519-8529. Volume 7, Número 27, 
Fevereiro de 2012. 
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 Investigar a percepção dos professores e alunos sobre o possível uso do celular 

na sala de aula.  

  

 Hipótese 

  

Em relação ao problema definido acima nossa hipótese é que os celulares interferem 

na prática de ensino-aprendizagem de diversos modos. Entretanto, acredita-se que os alunos, 

por serem nativos digitais, as influências dos celulares no na sala de aula não são capazes de 

desconcentrá-los. Porém, supõe-se que para os professores, o celular é um instrumento de 

distração para os alunos, interferindo também no andamento das aulas, como por exemplo 

quando o celular toca em sala de aula. 

  

 Metodologia e Procedimentos 

 

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos desta pesquisa foi realizada através 

de um estudo do cotidiano escolar, com alunos do 1° e 2° anos do Ensino Médio em uma 

escola pública estadual no município de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio 

de Janeiro. A metodologia levou em conta, as observações em sala de aula, aplicação de 

questionários aos alunos e entrevistas com os professores. Além disso utilizou-se de uma 

análise exploratória, amparados nas normas de Demo (2001), Kauark (2010), Cardoso e 

Penin (2009), que apontam recomendações para uma melhor eficácia nos resultados. 

 Desse modo, este trabalho foi estruturado em seis partes, após a introdução, foi 

apresentado um estudo sobre o cotidiano escolar, mais especificamente a sala de aula e as 

mudanças que ocorreram ao longo dos anos. 

 Na segunda parte, foi realizado um estudo sobre o conceito de novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação e sua aplicação pedagógica, além de uma apresentação da 

história social do celular e sua influência na sociedade brasileira. Na terceira parte, foi feita 

uma discussão sobre a nova geração de alunos que está emergindo na sociedade brasileira. 

 Na quarta parte apresenta-se a metodologia utilizada para este estudo, contando com a 

abordagem das técnicas e instrumentos utilizados para a coleta de dados, além da constituição 

dos participantes e a escolha da escola pesquisada. Em seguida, realizou-se uma análise 

parcial dos resultados. E a sexta parte contará com exposições referentes à pesquisa, o que 

ainda encontra-se em andamento. 
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1. AMBIENTE ESCOLAR 
 

 O ambiente escolar é um meio social, um campo fértil para que haja ensino-

aprendizagem, um ambiente de interação bilateral, que permite que o aluno aprenda e os 

professores também. O professor, nesse caso, tem a responsabilidade de preparar as 

metodologias buscando sempre melhorar e promover a aprendizagem na sala de aula.  

 Por isso, levando em consideração os objetivos proposto neste estudo,  nesta parte 

versaremos sobre o ambiente escolar, como se deu a mudança ao longo do tempo, de como é 

composto o cotidiano escolar, os sujeitos envolvidos, e como a sociedade vem influenciando 

a forma de ensinar e aprender, alterando também, os modelos de educação no Brasil,  

A escola do século XXI, século no qual vive-se hoje, teve seu formato suavemente 

alterado. Apesar de ter havido mudanças, hoje ela ainda mantém alguns aspectos intactos. 

Um exemplo disso pode ser observado nas imagens do Colégio Dante Alighieri, em São 

Paulo. Como é possível observar na Figura 1 e na Figura 2 a seguir, é o modelo tradicional de 

ensino que ainda permanece no interior das salas de aulas, as cadeiras enfileiradas e o 

professor como centro da atenção. 

 
Figura 1 – Sala de aula do Colégio Dante Aligjieri em 1934 

Fonte: Imagem retirada da Internet. Acessado em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/escola+particular+em+sp+mantem+tradicao+mas+inova+e

m+tecnologia/n1597049062463.html 
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Figura 2 - Sala de aula do Colégio Dante Aligjieri em 2011 

Fonte: Imagem retirada da Internet. Acessado em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/escola+particular+em+sp+mantem+tradicao+mas+inova+e

m+tecnologia/n1597049062463.html 
 

 Outro aspecto importante, que deve-se levar em conta nas figuras anteriores, é 

que, embora tenha surgido diversas outras maneiras de ensinar permeadas pela novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, alguns professores da atualidade ainda 

utilizam o quadro negro e o giz. Neste caso, o quadro negro e o giz não podem ser 

demonizados apenas como única forma no contexto do ensino-aprendizagem, pois têm sido 

utilizados há anos, muitas vezes com êxito, porém, são vistos como um modelo de ensino 

tradicional, em que o professor é o locutor e o aluno o ouvinte. Um fato interessante que 

comprova isso é o nome da fonte de onde as imagens foram tiradas: “Escola particular em SP 

mantém tradição, mas inova em tecnologia”, essa escola é só um exemplo de que a tecnologia 

por si só não é capaz de tornar o ensino eficiente e inovador. É necessário que os professores 

utilizem-na de maneira significativa. Sancho (1998) enfatiza afirmando que: 

A prática docente deve responder às questões reais dos estudantes, que 
chegam até ela com todas as suas experiências vitais, e deve utilizar-se dos 
mesmos recursos que contribuíram para transformar suas mentes fora dali. 
Desconhecer a interferência da tecnologia, dos diferentes instrumentos 
tecnológicos, na vida cotidiana dos alunos é retroceder a um ensino baseado 
na ficção (SANCHO, 1998, p.40) 

A escola tem alterado muito pouco no seu aspecto educacional, o que muito se fala, é 

na mudança no caráter estrutural, isto é, a escola tem evoluído no sentido de possuir diversos 
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aparatos tecnológicos, como salas de informática, quadros “inteligentes”, a utilização de data-

shows, dentre outros. Porém, ter somente os objetos tecnológicos não torna o ensino 

evoluído, é necessário saber utilizá-lo de maneira significativa. Por isso, ao longo dos 

séculos, a sociedade vem buscando aperfeiçoar a educação à realidade vivida. É uma tarefa 

difícil que ainda não foi possível cumpri-la. 

Souza (2008) ressalta essa afirmação alegando que: 

Atualmente as propostas de modernização das escolas têm-se restringindo a 
equipar a escola com computadores (conectados ou não à Internet), sem 
contudo encarar a dinâmica do conhecimento num sentido mais abrangente 
segundo as necessidades de seu desenvolvimento e sem colocar a instituição 
educacional como mobilizadora de transformações e o professor como 
promotor da aprendizagem. É evidente que um professor, preparado sob 
uma pedagogia que entende a escola como responsável pelo acúmulo de 
conhecimentos, vê-se cada vez mais despreparado para uma nova atitude 
diante do conhecimento da aprendizagem. A concepção bancária de 
educação, aludida por Paulo Freire, continua sendo a tônica do ensino na 
maior parte de nossas escolas, embora repletas de computadores e recursos 
multimídias. A tecnologia deverá ser importante para forçar a elaboração de 
novas construções e não para melhorar velhos empreendimentos (SOUZA, 
2008, p.106). 

Entretanto, embora tenha mencionado que o professor ainda é o centro da atenção e 

que o modelo de ensino permanece tradicional, algumas alterações podem ser percebidas ao 

longo dos anos. Alguns educadores como Paulo Freire, acreditam que o professor deve ser 

pesquisador, mediador do conhecimento e aprendiz. Hoje, os alunos não são mais um 

“depósito” de conhecimento, hoje eles também são vistos como detentores de saberes, 

saberes estes que talvez não sejam valorizados pela escola, também são capazes de aprender, 

mas também de ensinar.  Paulo Freire, em uma carta aos professores, disse: “O ensinante 

aprende primeiro a ensinar, mas aprende a ensinar ao ensinar algo que é reaprendido por estar 

sendo ensinado” (FREIRE, 2001, p.259). Neste caso, o professor, que foi capacitado para 

ensinar ao educando os conhecimentos que lhes foi adquirido, agora tenta ensinar aquele 

aluno que também é um “professor”. O educador ao ensinar, ele também reaprende e aprende 

coisas novas. 

 Vygotsky (2003) também contribui para afirmação, ele diz que o professor é um 

organizador do ambiente social, e que o aluno é um ser capaz de conduzir seu próprio 

processo de aprendizagem. Vygotsky (2003), alega que "o professor desempenha um papel 

ativo no processo de educação: modelar, cortar, dividir e entalhar os elementos do meio para 

que estes realizem o objetivo buscado” (Vygotsky, 2003, p.79). 
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 Contudo, apesar dos professores saberem que os alunos não são uma tábua rasa, o 

modelo de ensino ainda é adaptado para esse padrão. Padrão seria a palavra ideal para essa 

discussão, já que o ensino também é padronizado, isto é, somente uma metodologia para 

alunos diferentes, com capacidades diferentes, com estilos diferentes, com maneiras 

diferentes de aquisição de conhecimento. 

 Dessa forma, a educação apesar de sofrer diversas mudanças em sua infraestrutura e 

em suas teorias, a sua prática ainda está longe de se tornar realidade. Infelizmente, algumas 

características ainda permanecem enraizadas e impregnadas na educação brasileira, como foi 

observado nas figuras anteriores. Sabe-se que não há mudança unilateral, todas elas têm seus 

pontos positivos e negativos, e é assim com a inserção das novas tecnologias. 

 1.1 Cotidiano Escolar 
  

 O cotidiano da experiência escolar caracteriza-se pela transferência dos conteúdos, 

além da circulação de culturas que surgem nos atos, interações, nos hábitos e nas relações 

sociais, por isso repensar o cotidiano escolar é essencial para entender como a escola exerce 

sua função de socialização. O cotidiano escolar nos apresenta diariamente uma enorme 

amostra de problemas e situações que devem ser considerados e analisados, pois é 

cotidianamente que o educando se mostrará como indivíduo. Cabe aqui, observar em 

profundidade como as relações acontecem, suas aproximações e/ou distanciamentos, as 

influências ocorridas em seu meio, as trocas, rupturas e os diálogos. Para Ferraço (2007),  

[...] os estudos com o cotidiano das escolas acontecem em meio às situações 
do dia-a-dia, por entre fragmentos das vidas vividas. Mostram-se por meio de 
indícios (Ginzburg, 1989) efêmeros, pistas do que está, de fato, sendo 
feito/pensado/falado pelos sujeitos cotidianos (Ferraço, 2007, p. 81).  
 

 É no dia-a-dia que acontecem fatos inesperados e os esperados também, que nos 

conhecemos e conhecemos aos outros. É habitualmente que desenvolvemos nossa cultura, 

que criamos nossa rotina. Porém viver o dia-a-dia não significa ser algo monótono, mas sim a 

cada dia se reinventar, planejar algo novo, viver algo novo.  

 Mais precisamente, o cotidiano escolar é constituído por todos os espaços da escola, 

não somente a sala de aula, mas também todo o dia-a-dia do aluno neste ambiente, desde a 

sua chegada, até sua saída. É também fora da sala de aula, porém dentro do ambiente escolar, 

que os alunos vivem diferentes experiências, é do lado de fora da sala que os interesses e as 

necessidades se encontram, e ainda é onde fatos acontecem com intensidade e que fazem 

parte da vida dos estudantes. É principalmente no ambiente escolar, que os educandos vivem 
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diferentes atividades, diversas experiências, é neste mesmo local que as necessidades, 

expectativas, e assuntos sobre a escola, os amigos, a família, a cidade, o país e o mundo 

parecem não passar despercebidas.  

 Tudo o que é dito, ouvido, e sentido no colégio faz parte do cotidiano escolar. 

Geralmente o que é falado em sala de aula está relacionado à matéria dada naquele momento, 

porém não necessariamente somente ligado a disciplina. Entretanto, ao redor da sala, 

considerando os distintos estados, todos os sujeitos estão mais a vontade para se expressarem, 

os discursos podem ser mais livres, dinâmicos e flexíveis. Para Forquin (1993), "a escola é 

também 'mundo social', que tem suas características de vida próprias, seus ritmos e seus ritos, 

seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de transgressão" (FORQUIN, 1993, p. 

167)  

 As distintas atuações diárias são desenvolvidas por indivíduos e apresentam suas 

definições a serem compartilhadas por seus grupos configuram-se como relações culturais. 

Vale ressaltar que, como afirma Ferraço (2007), os sujeitos cotidianos são “mais que objetos 

de nossas análises, são, de fato, também protagonistas, também autores de nossas pesquisas” 

(FERRAÇO, 2007, p.78). Ainda de acordo com o autor, os sujeitos da pesquisa com o 

cotidiano escolar podem ser considerados:  

[...] todos aqueles que, de modo mais visível ou mais sutil, deixam suas 
marcas nesse cotidiano, isto é, os sujeitos das pesquisas com o cotidiano 
são: alunos, professoras, mães, vigias, serventes e tantos outros que ‘vivem’ 
as escolas (FERRAÇO, 2007, p. 74).  

 

 Pérez Gomes (2001) "entende que a escola deve ser concebida como um espaço de 

'cruzamento de culturas' que provocam tensões, aberturas, restrições e contrates na construção 

de significados" (PÉREZ GOMES, 2001, p. 12). A escola é um reflexo dos acontecimentos 

ocorridos na sociedade, onde o indivíduo, que no caso do cotidiano escolar é o aluno, tem 

seus próprios costumes, gostos, formam suas tribos de acordo com a afinidade e assimilação, 

mas ao mesmo tempo se dividem pela não identificação, a escola também é um ambiente 

onde tem regras e ao mesmo tempo os sujeitos escolares podem ser livres para pensar, ou 

seja, a escola ilustra o que acontece na sociedade.  

É pertinente ressaltar que o cotidiano escolar não é necessariamente uma rotina 

inalterada, ou seja, diariamente a mesma situação, algo comum, ações que são praticadas 

todos os dias e que geram um hábito. Pelo contrário, são acontecimentos diários sim, 

entretanto jamais será um dia igual ao outro, pois ao se tratar de um cotidiano escolar, onde 
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os protagonistas são alunos e alunas adolescentes, no caso da pesquisa em questão, que a 

cada dia chegam com sua emoção diferente. Para Ferraço, estes protagonistas, 

[...] a cada dia, inventam-se e, ao se inventarem, inventam a escola. Por isso 
não há repetição, não há mesmice. A rotina é algo que se realiza a cada dia de 
forma diferente e que se expressa nas tentativas de enfrentamentos das 
questões que se colocam nas escolas. A cada dia, há outras questões e outros 
enfrentamentos [...] (FERRAÇO, 2007, p. 92). 

 Os dados que configuram o cotidiano escolar podem ser também considerados como 

"sinais", ajuda-nos a compreender como acontece a relação entre aluno-aluno, aluno-

professor, aluno-escola, a intersecção dessas diferentes culturas, assim como o 

estabelecimento do respeito entre alunos, a aceitação da diversidade, e até como a 

discriminação ocorre neste processo. 

Sendo assim, 

[...] o espaço escolar não se constrói sem vidas de carne e osso, pelo contrário, 
tem vozes dissonantes e convergentes, tem olhares que julgam e que aprovam, 
tem cheiros repulsivos e atraentes, que unem e dividem pessoas, tem falas 
carinhosas e agressivas, tem cor, enfim, tudo que existe na vida e na escola da 
vida está dentro do espaço da escola, que, para alguns, deveria ser somente a 
escola, lugar de racionalidade, ciência fria, matemática abstrata (LIMA, 
OLIVEIRA, LINS, 2009, p.12). 

 É no dia-a-dia escolar que reproduzimos e produzimos o que acontece no dia-a-dia da 

sociedade, espelhamos o que vivemos culturalmente fora da escola, e ao adentrar refletirmos 

essa diversidade cultural. Com isso, o cotidiano escolar ilustra as diferentes relações 

presentes na sociedade, é como se a escola fosse um microuniverso social, onde é há "visões 

de mundo, estilos de vida, crenças, costumes, cores, etnia e todos os aspectos que compõe a 

cultura frequentam, diariamente, as salas de aula" (CANDAU, 2003). 

 Nieto (1996) afirma que as instituições escolares não são apenas vistas como 

instituições sociais que refletem às questões da sociedade mais vasta, mas "refletem e 

reproduzem o que nesta é veiculado e determinado". (NIETO apud CAVALLEIRO, 2001, 

p.12). Desse modo, se a sociedade vive hoje imergida pelo uso das novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, onde há uma constante transformação tecnológica, em que é 

cada vez mais comum o uso do celular em todos os ambientes, seja em casa, no bar com os 

amigos, no salão, nos estádios, dentre tantos outros locais, também é possível perceber a 

inserção dessas novas tecnologias no ambiente escolar.  
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 A escola também se vê inserida nesse processo. É natural ouvir hoje, críticas de 

professores à seus alunos que utilizam o celular durante toda a aula, reclamações de diretores 

e de toda comunidade escolar sobre a invasão desses aparelhos cada vez mais sofisticados. 

Entretanto, sabe-se que não há mudança unilateral, toda mudança tem seu aspecto positivo e 

negativo. Apesar das novas tecnologias serem um auxílio para os professores, elas também 

têm tornado o processo de ensino-aprendizagem embaraçoso. Da mesma forma que esses 

dispositivos móveis invadem a sociedade, eles também são inseridos na sala de aula.  

Portanto, a escola como um reflexo da sociedade, representa o que nela é vivido, e da 

mesma maneira, o seu cotidiano não é algo monótono, podendo viver diversas ações 

diariamente diferentes. Além disso, por ser um espaço privilegiado para a formação de 

futuros adultos críticos com capacidade de reflexão, é vista também como meio de 

transformação de alguns aspectos vividos na sociedade hoje. 

 

1.2 O ambiente de aprendizagem 

  

 De acordo com André (2008), existem três dimensões para o estudo do cotidiano 

escolar que se interrelacionam: a institucional, que atua como intermédio entre a práxis social 

e o que ocorre dentro da escola; a sala de aula, que abrange inteiramente os educadores e 

educandos; e a história de cada sujeito, representação de como eles atuam, como tomam 

posição, e como se comportam ao longo do processo educacional (ANDRÉ, 2008, p.40).  

 Dentre essas dimensões, a sala de aula é a que há uma relação mais estrita entre 

professor-aluno-conhecimento, ambiente onde o professor ensina aprendendo e o aluno 

aprende ensinando. A sala de aula é muito mais do que um cômodo da escola onde há 

algumas horas de estudo, é também espaço de entrosamento, amizade, aprendizagem, de 

busca de algo mais. Gonçalves (2008) ainda complementa definindo sala de aula, como: 

  

[...] um celeiro de dúvidas e, quando estas existirem, ela não deve ser vista 
como um espaço material, mas, sim, como um instante de construção 
sociointelectual. [...] Portanto, a sala de aula é um espaço para investigação, 
para a busca de pistas que componham a construção do saber, que é um dos 
valiosos papéis da dúvida e também, uma instância socializante, uma vez 
que nos permite estabelecer contato com uma imensa diversidade de seres e 
formas pensantes que precisam ser ouvidas e , consequentemente, 
respeitadas. É ainda, um laboratório de formação e informação intelectual, 
passando a ser uma via que nos possibilita perceber outros caminhos 
(GONÇALVES, 2008, p. 137).  
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 A sala de aula também é um espaço em que os sujeitos se conhecem, se entrosam, 

ensinam e aprendem, vivem suas diversas experiências, constroem seus conhecimentos, além 

de ser um espaço para construção do saber, um espaço conceituado por Collares (2003), 

como  

[...] um espaço de vida no qual se faz história, que é construída e 
reconstruída a cada dia. É um lugar onde se tomam decisões e se constroem 
um fazer solidário, no qual todos têm o que aprender e ensinar ao outro 
(COLLARES, 2003, p. 53).  

 

 Vale ressaltar que a sala de aula é um ambiente de aprendizagem, mas não no sentido 

de aprender como algo arbitrário, não como um depósito, onde o professor é o detentor do 

saber e o aluno um ser sem conhecimento, pois o aprender é algo natural ao ser humano. Por 

isso, a relação professor-aluno será sempre de aprendizagem-ensinamento, de ambas as 

partes.  

 A maneira como se entende o conhecimento e de que maneira ele é adquirido muda a 

percepção da sala de aula. Caso ele seja entendido como algo depositante, a sala de aula é 

vista, somente, como um ambiente da escola. A partir do momento em que o conhecimento é 

visto como algo mútuo, constante e contínuo, a sala de aula será vista como um ambiente de 

construção do conhecimento. Conhecimento, este, entendido por Deval (2007), como o que 

[...] vem de fora, está na sociedade, os outros os possuem e nos transmitem, enquanto que nós 

nos limitamos a nos apoderar dele e incorporá-lo [...]” (DELVAL, 2007, p. 116). Em 

contraste com Deval (2007), Valente (2005) alega que: 

O conhecimento é o que cada indivíduo constrói como produto do 
processamento, da interpretação, da compreensão da informação. É o 
significado que atribuímos e representamos em nossa mente sobre a nossa 
realidade. É algo construído por cada um, muito próprio e impossível de ser 
passado – o que é passado é a informação que advém desse conhecimento, 
porém nunca o conhecimento em si (VALENTE, 2005, p. 24). 

Deval (2007) e Valente (2005) contrapõe-se, no sentido que, para Deval o 

conhecimento pode ser adquirido, já para Valente, o conhecimento é produto das informações 

obtidas, sendo assim, o conhecimento é uma realização do próprio indivíduo. Concordamos 

com Valente (2005) quando ele faz essa afirmação, pois os alunos não são meros depósitos, 

para nós, eles são geradores de seu próprio conhecimento. Portanto, o conhecimento visto 

desta forma, torna-se evidente que a sala de aula será organizada para que estes fins sejam 

alcançados.  

 De acordo com Moreira e Candau (2008), o conhecimento que é adquirido na escola é 

específico do ambiente escolar, isto é,  
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[...] uma construção específica da esfera educativa, não como uma mera 
simplificação de conhecimentos produzidos fora da escola. Consideramos, 
ainda, que o conhecimento escolar tem características próprias que o 
distinguem de outras formas de conhecimento. Ou seja, vemos o 
conhecimento escolar como um tipo de conhecimento produzido pelo 
sistema escolar e pelo contexto social e econômico mais amplo, produção 
essa que se dá em meio a relações de poder estabelecidas no aparelho 
escolar e entre esse aparelho e a sociedade. O currículo, nessa perspectiva, 
constitui um dispositivo em que se concentram as relações entre a sociedade 
e a escola, entre os saberes e as práticas socialmente construídos e os 
conhecimentos escolares (MOREIRA e CANDAU, 2008, p. 22). 

 O professor, nesse momento, deve estabelecer essa relação dos conhecimentos 

adquiridos fora e no interior da escola. Ele deve buscar a interseção desses conhecimentos e 

das informações que os alunos trazem consigo. 

Deste modo, qual deveria ser o papel do professor na sala de aula, se a concepção de 

que o professor é o único que detém o saber já não é mais aceita? A partir das ideias de Paulo 

Freire, um dos grandes pensadores e estudiosos da educação, ninguém educa ninguém, assim 

como ninguém se educa sozinho, alguém só ensinará se houver alguém disposto a aprender. 

O ensinar e o aprender são atos recíprocos, que devem acontecer concomitantemente, são 

coletivos, os desejos, os sonhos, e os esforços devem estar presentes nesse processo.  

 De acordo com Piaget (1977) “[...] o que se deseja é que o professor deixe de ser 

apenas um conferencista e que estimule a pesquisa e o esforço, ao invés de se contentar com a 

transmissão de soluções já prontas” (PIAGET, 1977, p. 18). Além disso, o “[...] 

conhecimento se dá por um processo de interação radical entre o sujeito e o objeto, entre o 

indivíduo e a sociedade, entre o organismo e o meio.” (BECKER, 2001, p. 36). Por esta 

razão, o papel do educador é fundamental nesse processo de aprendizagem, atuando como 

promotor deste, isto é, “[...] o conhecimento não tem sua gênese nem no sujeito, nem no 

objeto, mas resulta das interações estabelecidas entre o sujeito e objeto pela ação do sujeito 

[...]” (COLLARES, 2003, p. 49).  

 Entretanto, se há a necessidade de uma reciprocidade entre o professor e o aluno para 

que haja aprendizagem, então, o papel do aluno nesse processo é essencial. É necessário que 

haja vontade do educando em aprender. Piaget diz que:  

[...] os conhecimentos derivam da ação, não no sentido de meras respostas 
associativas, mas no sentido muito mais profundo da associação do real com 
as coordenações necessárias e gerais da ação. Conhecer um objeto é agir 
sobre ele e transformá-lo, apreendendo os mecanismos dessa transformação 
vinculados com as ações transformadoras. [...] (PIAGET, 1970, p. 30).  
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 Assim o processo de ensino-aprendizagem será eficaz, pois o aluno além de se tornar 

sujeito participante deste processo, ele contribui para elaboração do seu próprio 

conhecimento. Dessa maneira, faz-se necessário que os professores e a escola ajudem a 

despertar no aluno a vontade de aprender, mostrando-o que o conhecimento é adquirido 

através de uma interação mútua, e que ele deve motivar-se para isso.  

 Deste modo, nos dias atuais, é indispensável que o professor procure estar em contato 

com as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação, já que os alunos lidam com 

elas a todo o tempo. Os professores precisam estar abertos também a novas maneiras de 

ensinar, além daquelas em que os alunos estejam dentro da sala de aula, cada um sentado em 

sua carteira, ouvindo o que o professor fala. O uso das novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação poderia ser uma alternativa eficaz para realização da relação mútua de 

aprendizagem entre professores e alunos. A internet pode ser um desses meios eficientes para 

que haja conhecimento, porém, é “claro que não estamos dizendo que a internet é a panaceia 

do conhecimento e da informação, mas sapiência enciclopédia não é mais diferencial para 

professor nem universidade" (GREEN, BIGUM, 2013, p.56). 

 Sabe-se que o surgimento das NTIC’s trouxe uma enorme oportunidade de 

comunicação, podendo esta ser feita de maneira a romper as noções espaços-temporais. E não 

é preciso ter um contato direto com pessoas de outros lugares, outras culturas, mesmo sendo 

apenas um receptor de informações, os sujeitos que utilizam as NTIC's estão integrados a 

todo o mundo, pois através das informações que são distribuídas no ciberespaço, estas 

passam a se tornarem integrantes do seu contexto social.  

 Uma das formas de se comunicar através das NTIC's é pelo uso dos celulares ou 

smartphones. Nos dias atuais, os celulares são uma das maneiras mais rápidas e práticas de 

entrar em contato com outro indivíduo, porque é possível, por meio do seu uso, utilizar 

aplicativos de diversos tipos, como os que possibilitam conversas em tempo real, por vídeos, 

figuras, imagens, pesquisas, jogos on-line, compras e etc. E não é de se admirar que, por sua 

versatilidade, uso dos celulares ou smartphones cresceu consideravelmente nos últimos anos.  

 Os celulares, por serem usados em quase todos os lugares, em diversas situações, 

esses aparelhos também estão presentes no ambiente escolar. Os professores, as escolas, e a 

sociedade acreditam que seja um ato indisciplinar, uma falta de respeito, chegam a pensar que 

sua utilização foge dos padrões impostos pelos costumes, e até por algumas leis, quando é o 

caso. E por serem tão atrativos, eles estão presente inclusive em salas de aula.  
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 Dentro da sala de aula, supõe-se que os alunos utilizam telefones celulares para 

diversos fins, podendo ser usados em aspectos relacionados ao trabalho, à pesquisa, aos 

estudos, à aquisição de novas informações e conhecimentos, mas também exercem uma 

função de companhia e proporcionam distração. Portanto, é natural que os celulares ou 

smartphones provoquem o encantamento e despertem nestes estudantes o desejo de tê-los e 

utilizá-los em sala de aula, já que, inúmeras vezes, os alunos reclamam do modelo tradicional 

e autoritário que são utilizados em sala de aula.  

 Entretanto, embora sejam úteis, celulares e smartphones têm trazido vários desafios 

para a educação formal, especialmente quando se refere ao ensino público. Com o 

crescimento acelerado das NTIC's nos últimos anos e a partir dele o surgimento de aparelhos 

celulares cada vez mais sofisticados, a escola vivencia uma enorme incoerência entre o que 

os celulares alunos possuem em mãos e a capacidade do professor em lidar com isso, isto é, 

com dificuldades em utilizar este recurso de maneira significativa. Enquanto os estudantes 

estão utilizando os celulares em sala de aula, os professores muitas vezes não aceitam que 

eles possam estar aprendendo ao mesmo tempo. Há nesse contexto um conflito difícil de 

lidar, pois para muitos os professores, essas atitudes são consideradas indisciplinares, 

alegando que interferem no andamento das aulas.  

Em uma entrevista ao jornal online “Folha.com” em 2011, Prensky2, o autor do texto 

“Nativos e Imigrantes digitais”, expõe sua opinião sobre o assunto, segue um trecho da 

entrevista: 

O aprendizado está mudando? Não. O que está mudando são as ferramentas 
que ajudam na aprendizagem. Gosto de distinguir os verbos e os 
substantivos nesse tema. Os verbos ligados ao aprendizado -- comunicar, 
pensar, apresentar, persuadir etc.-- continuam os mesmos. Os substantivos 
que usamos com esses verbos mudam rapidamente. O senhor pode dar 
exemplos? As apresentações costumavam ser feitas em trabalhos normais. 
Hoje são feitas por Power Point e amanhã serão feitas de outro jeito. A 
comunicação era por cartas, hoje é por e-mail e amanhã pode ser feita por 
programas de computador. Você pode usar um programa para ajudar a 
pensar criticamente, mas o aprendizado continua o mesmo. A tecnologia 
mudou as relações na sala de aula? Em cada lugar há um efeito diferente. 
Em alguns casos, reforçou as relações, conectou professores e alunos 
isolados. Em outros, trouxe medo, desconfiança, desrespeito mútuo. Por 
exemplo, um professor pode pensar que os alunos têm a concentração de um 
inseto. Os alunos podem pensar que os professores são analfabetos digitais. 
É quase impossível o aprendizado ocorrer em circunstâncias assim. O que a 

                                                            
2 Entrevista ao Jornal online Folha.publicada em 03/10/2011 - 03h00. Entrevista feita por PATRICIA GOMES. 
Disponível em: http://m.folha.uol.com.br/saber/983798-leia-entrevista-do-autor-da-expressao-imigrantes-
digitais.html 
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gente precisa é de respeito mútuo entre professores e estudantes 
(PRENSKY, 2011). 

 

 Esse novo fenômeno da invasão dos celulares provoca mais um desafio à dinâmica da 

sala de aula. Como os professores devem se comportar diante dessa questão? Devem permitir 

o uso desses equipamentos? Devem proibir definitivamente o seu uso e lidar com a frustração 

dos alunos? Devem negociar, consentindo que os alunos usem para fins que lhes interessam?  

 É a partir dessas questões que essa pesquisa foi norteada, enfatizando estas possíveis 

interferências do celular na sala de aula, identificando de que maneira o celular é utilizado 

pelos alunos durante a aula, e se seu uso interfere na capacidade de concentração desse aluno, 

além de investigar a percepção do professor diante dessa situação.  
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2.  NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO  
 

 Nesta parte, será apresentado alguns conceitos de Novas Tecnologias da Informação e 

da Comunicação, dando um enfoque principal ao celular e sua história social, assim como 

uma discussão acerca do uso pedagógico dessas novas tecnologias e suas influências no 

cotidiano escolar. 

 Primeiramente, o que é tecnologia? Etimologicamente, o termo tecno (do grego tchné) 

significa “saber fazer” e logia, estudo. Em suma, tecnologia é a razão do saber fazer 

(RODRIGUES, 2001, apud VERASZTO, 2008), é o estudo das técnicas, da capacidade de 

modificar e/ou transformar algo para atender as necessidades humanas. Um exemplo simples, 

são as rodas, o fogo, a escrita, tudo isso são técnicas e o estudo delas, é nomeado como 

tecnologia.  

Segundo Pocho, Aguiar e Sampaio (2003), tecnologia é o “[...] fruto do trabalho do 

homem em transformar o mundo, e é também ferramenta desta transformação” (POCHO, 

AGUIAR E SAMPAIO, 2003, p.11).  Giraffa (2013) relembra que, 

 

Professores e alunos utilizam as tecnologias nas suas atividades desde 
sempre.  Quadros e barras de giz, projetores de slides, flip charts, e assim 
por diante já foram em algum tempo considerados "novas tecnologias", 
quando apareceram pela primeira vez ao longo de décadas atrás (GIRAFFA, 
2013, p.107). 

 

Desse modo, qualquer técnica que seja eficaz e que aprimore a vida do homem, pode 

ser considerada tecnologia. Já Carvalho Neto e Melo (2004) têm a seguinte percepção: 

[...] quando criamos uma solução para um problema construímos 
conhecimento. Se a solução mostra-se eficaz, para um número significativo 
de casos semelhantes, então estamos diante de uma tecnologia! [...] uma 
tecnologia é uma solução elaborada que pode ser aplicada em situações-
problema semelhantes (CARVALHO NETO e MELO, 2004). 

 

Como se pode ver, a tecnologia não é entendida somente como recursos eletrônicos, 

como os computadores, data-shows, dentre outros. Ela também está presente em outras 

técnicas, em que são possíveis um melhor aperfeiçoamento dos conteúdos dos professores, 

auxiliando no estabelecimento de uma relação entre os conteúdos e a vida social. 

Por outro lado, o que é Tecnologia da Informação e da Comunicação que é tão 

mencionada nos trabalhos mais recentes, como os de Porto (2006); Orozco (2002); Almeida 

(2001), dentre outros. Para Pacievitch (2009), as TIC’s podem ser compreendidas como: 
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[...] um conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com 
um objetivo comum. As TICs são utilizadas das mais diversas formas, na 
indústria (no processo de automação), no comércio (no gerenciamento, nas 
diversas formas de publicidade), no setor de investimentos (informação 
simultânea, comunicação imediata) e na educação (no processo de ensino 
aprendizagem, na Educação a Distância) (PACIEVITCH, 2009). 
 

Reforçando o conceito de TICs, Ponte (2011) explica que: 
 
[...] constituem tanto um meio fundamental de acesso à informação 
(Internet, bases de dados) como um instrumento de transformação da 
informação e de produção de nova informação (seja ela expressa através de 
texto, imagem, som, dados, modelos matemáticos ou documentos 
multimédia e hipermédia). Mas as TIC constituem ainda um meio de 
comunicação a distância e uma ferramenta para o trabalho colaborativo 
(permitindo o envio de mensagens, documentos, vídeos e software entre 
quaisquer dois pontos do globo). Em vez de dispensarem a interação social 
entre os seres humanos, estas tecnologias possibilitam o desenvolvimento de 
novas formas de interação, potenciando desse modo a construção de novas 
identidades pessoais (PONTE, 2011) 

 

 Considerando as definições acima, pode-se entender o conceito de TIC’s como um 

conjunto de recursos tecnológicos que propiciam a comunicação, facilitando a distribuição e 

o compartilhamento de informações.  Geaquinto (2008) informa o que são recursos 

tecnológicos são “[...] instrumentos que funcionam como mediadores na transmissão e/ou 

troca de dados entre todos os membros da comunidade acadêmica e demais envolvidos e 

podem ser mais ou menos sofisticados” (GUEAQUINTO, 2008).  

Um exemplo de novas Tecnologias da Informação e da Comunicação é o celular, nele 

é possível se comunicar de diversas maneiras, como ter acesso às redes sociais digitais, 

compartilhando mensagens, fotos, vídeos. 

 Além disso, as novas tecnologias avançam com uma grande velocidade. Lévy (2008a) 

afirma que: 

A aceleração das Tecnologias é tão forte e tão generalizada que até mesmo 
os mais “ligados” encontram-se, em graus diversos, ultrapassados pela 
mudança, já que ninguém pode participar ativamente da criação das 
transformações do conjunto de especialidades e técnicas, nem mesmo seguir 
essas transformações de perto. (LÉVY, 1999, p. 27-28). 

 

 O que se entende por novas tecnologias hoje pode não ser entendido amanhã. As 

mudanças tecnológicas ocorrem com uma enorme rapidez que, muitas vezes, não são 

acompanhadas pela sociedade, a escola muito menos.  Lévy (2008), essa revolução 

tecnológica 
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[...] aumenta cada vez mais nossa responsabilidade. É ao mesmo tempo 
encantador e angustiador lidar com tanta informação e recursos que 
precisam de administração e filtragem, pois nossa função é mediar a 
construção do conhecimento (LÉVY, 2008, p. 187). 

 

 Como destaca Lévy (2008) os professores são mediadores dessa construção de 

conhecimento, cabendo a eles a administração e filtragem das informações que deverão ser 

transformadas em conhecimentos pelos alunos. 

 Fica claro que a inserção das TIC’s no contexto escolar advém das transformações 

que foram sofridas ao longo de muitos anos pela educação. Sabe-se que houve uma pressão 

do mercado tecnológico, para que as escolas também fossem inseridas, já que estavam 

defasadas em relação as demandas sociais e culturais presentes na sociedade. 

 Sabe-se que as TIC’s estão cada vez mais arraigadas no ambiente escolar, e os 

educadores devem-se mostrar transformados, diferentemente daqueles do passado, pois os 

discentes vêm se reconfigurando constantemente. Certamente, como foi visto no capítulo 

anterior, temos uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI 

(como veremos no próximo capítulo). 

 Como foi possível perceber, as Tecnologias da Informação e da Comunicação estão 

presentes em diversos ambientes, vive-se um impacto com as TICs, e como consequência 

disso, o surgimento de novos tipos de indivíduos, sujeitos estes, que Prensky denomina de 

nativos digitais. 

 

2.1 Nativos e Imigrantes Digitais  
  

Em 2001, Marc Prensky, educador e especialista em tecnologia da educação, publicou 

um artigo intitulado "Digital natives, digital Immigrants" - Nativos digitais, imigrantes 

digitais,  em que apresentava a distinção dessas duas gerações. Para Prensky (2001), 

imigrantes digitais são indivíduos que nasceram antes da revolução tecnológica, que ocorreu 

no século XX, em que as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação e a Internet 

tomaram uma grande proporção. Já os nativos digitais são os sujeitos nascidos durante ou 

posteriormente a essa potencialização. São pessoas que não conseguem se imaginar sem as 

NTIC's, já que fazem parte do seu cotidiano. 

 Há pouco mais de 30 anos, para que uma pesquisa fosse feita seria necessário recorrer 

a uma enciclopédia na biblioteca da cidade, a um livro guardado em casa ou até mesmo a 

relatos dos mais antigos; as notícias eram dadas pelos rádios e canais de televisão; para saber 
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as horas deveria olhar no relógio de pulso ou no da parede; para saber notícias de um parente 

distante teria que enviar uma carta, ou caso quisesse ser mais rápido, um telegrama; para 

informar-se se ia chover ou não era preciso esperar o horário do jornal para que a menina do 

tempo informasse. Todas as atividades descritas acima são demonstrações de comportamento 

de um imigrante digital, sujeitos não muito distantes cronologicamente dos nativos digitais.  

 No entanto, essas descrições parecem ser uma exposição de um trabalho 

antropológico, em que mostra uma cultura totalmente diferente da vivida hoje. E é. Para os 

nativos digitais essas atividades são completamente fora de seu contexto social. Para eles, 

essas tarefas são facilmente realizadas pelas NTIC's. Hoje, em pleno século XXI, para fazer 

uma pesquisa, saber de uma notícia do mundo, de um parente distante, saber as horas, o 

tempo, só é necessário ter em mãos um celular com crédito para ligações e acesso à internet. 

E ter acesso ao celular com todas essas funções, nos dias atuais, é algo comum. A maioria das 

pessoas tem celulares com todas essas utilidades, e ainda há aqueles que possuem 

computadores, microcomputadores, tablets e etc. 

 Prensky (2001) ainda ilustra essa diferença exemplificando da uma maneira bem 

clara, um indivíduo que nasceu e viveu em um país e que por necessidades pessoais teve que 

se mudar para um outro país, cuja a cultura,a língua, os costumes, os gostos, o sotaque eram 

diferentes. Por mais que esse ser se envolva intimamente com esse país, ele não será um 

nativo. De uma maneira bem semelhante acontece no mundo digital. Um indivíduo imigrante 

digital pode se adaptar ao surgimento dessas novas tecnologias, entretanto poderá ter bastante 

dificuldade de adequação, diferentemente dos nativos digitais, que já possuem essa 

habilidade. 

 Segundo Prensky (2001),  

O “sotaque do imigrante digital” pode ser percebido de diversos modos, 
como o acesso à internet para a obtenção de informações, ou a leitura de 
uma manual para um programa ao invés de assumir que o programa nos 
ensinará como utilizá-lo. Atualmente, os mais velhos foram “socializados” 
de forma diferente das suas crianças, e estão em um processo de 
aprendizagem de uma nova linguagem. (PRENSKY, 2001, p.2). 

 Prensky concedeu uma entrevista à Revista Época em 20103 afirmando que a 

sociedade locomove-se para a era do Homo Sapiens Digital, ou seja, uma nova era em que o 

                                                            
3Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI153918-15224,00 
MARC+PRENSKY+O+ALUNO +VIROU+O+ESPECIALISTA.html. Acesso em 11.11.2010. 
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indivíduo tem uma sabedoria digital.  De acordo com Lehmkuhl (2012), citando-se as idéias 

de Skiba e Barton (2006), ela diz que: 

Skiba e Barton (2006) reforçam essa noção das diferenças cognitivas 
apresentadas pelos nativos digitais ao afirmar que são indivíduos que 
apresentam competências digitais, aprendizagem experimental e ativa, 
interatividade, colaboração, conectividade e instantaneidade. Essas 
características demandariam um novo modelo educativo (LEHMKUHL, 
2012, p.35).   

Prensky (2010) ainda vai além, garantindo que: 

Não importa quanto os Imigrantes desejem, os Nativos Digitais não voltarão 
atrás. Em primeiro lugar, não funcionaria: seus cérebros provavelmente já 
possuem padrões diferentes dos nossos. Em segundo lugar, seria um insulto 
a tudo que sabemos sobre migração cultural. [...] Adultos Imigrantes 
inteligentes aceitam a ideia de que não sabem tanto a respeito deste novo 
mundo e aproveitam a ajuda de seus filhos para aprender e integrar-se. 
Imigrantes não tão inteligentes [...] passam a maior parte de seu tempo 
lamentando o quanto as coisas eram boas no “velho mundo” (PRENSKY, 
2010. p. 60).   

Como vimos, Prensky (2010) acredita que houve uma mudança cognitiva entre os 

seres humanos. Ao afirmar que os cérebros dos nativos digitais funcionam diferentemente 

dos imigrantes digitais, ele está assegurando que o cognitivo desses seres foram se 

transformando ao longo do tempo, sincronicamente com as revoluções tecnológicas. 

 Dessa maneira, Prensky traz uma enorme contribuição para os estudos acerca desse 

assunto, já que tornou-se um grande reforço para as dúvidas frequentes dos últimos anos 

 

2.2 História Social Do Celular 
  

 As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação, em especial o celular, 

sofreram grandes avanços tecnológicos durante os séculos XX e XXI, ampliando assim as 

suas funcionalidades. Paralelamente a esse processo, também foram desenvolvidas diversas 

maneiras de utilizar o celular, não somente o analógico, ou seja, usado apenas para fazer e 

receber chamadas como eram feitos no final do século XX.  

 De acordo com Silva (2010) "o telefone é um dispositivo eletroacústico e mecânico 

que possibilita a transmissão de sinais de voz em tempo real numa rede telefônica" (SILVA, 

2010, p.19).  Em 1989 foi inaugurado no Rio de Janeiro o primeiro sistema de telefonia 

celular no Brasil, em 1990, o Rio de Janeiro entrou para a Telefonia Móvel Celular, e a partir 
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daí expandiu para todo o Brasil. Entretanto, vale lembrar que a telefonia móvel foi ativada no 

Japão, há aproximadamente 31 anos, e apesar das dificuldades, eles só transmitiam e 

recebiam sinais de voz.(SILVA, 2010). 

 Segundo Silva (2010), 

Telefone celular, ou simplesmente "celular" (plural celulares), é a 
designação utilizada no Brasil. Este termo deriva da topologia de uma rede 
de telefonia móvel: cada célula é o raio de ação de cada uma das estações 
base (antenas de emissão/recepção) do sistema, e o fato de elas estarem 
contíguas fazem com que a representação da rede se assemelhe a uma 
colmeia (SILVA, 2010, p.68). 

  

 Silva (2010) explica que a telefonia celular passou por quatro estágios ou gerações até 

o momento. A primeira geração (1G) utiliza tecnologias analógicas, a segunda geração (2G), 

usa tecnologias digitais, a segunda e meia geração (2,5G), é a evolução das tecnologias 

digitais em direção à (3G), que, por sua vez, garantem uma maior velocidade na transmissão 

de dados e serviços. Entretanto, o trabalho deste autor é de 2010, e hoje, em 2014 já obtém-se 

a quarta geração (4G), que tem como prioridade a conexão de dados à internet, permitindo 

melhor acesso aos conteúdos de alta definição, oferecendo serviços de qualquer tipo, a 

qualquer momento e em qualquer lugar.  

 O primeiro telefone celular lançado no Brasil foi pela TELERJ - Telecomunicações do 

Estado do Rio de Janeiro - na década de 90. Os primeiros aparelhos eram grandes, como 

podemos ver na Figura 3 e 4 a seguir: 
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Figura 3 – Primeiro telefone celular 

Fonte: Imagem retirada da Internet – Acessado em: https://fmkweb.wordpress.com/tag/celular/ 
  

 

 O primeiro telefone celular, como é possível ver na figura anterior, não possuía visor, 

continha as teclas de número e servia só para fazer e receber ligações. Já o celular da Figura 

4, como pode-se observar, já obtém o visor, porém também só é útil para falar com pessoas 

distantes. 

 
Figura 4 - Telefone Celular (1998 -1999) 

Fonte: Imagem retirada da Internet – Acessado em: 
http://forum.outerspace.terra.com.br/index.php?threads/a-quanto-tempo-vc-usa-celular-e-quais-

celulares-vc-ja-teve.230008/ 
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 Durante o século XXI, houve uma revolução tecnológica, em que os celulares 

passaram por um processo de transformação e com isso a diminuição dos seus tamanhos, 

cabendo na palma da mão. Veja a Figura 5 a seguir: 

 

Figura 5 - Telefone Celular (2003) 
Fonte: Imagem retirada da Internet – Acessado em: 

http://designinnova.blogspot.com.br/2012/06/evolucao-do-telefone-celular-1995-2012.html 
  

 Os celulares lançados nesta época já eram dotados de recursos multimídias. Com eles 

era possível, além de fazer e receber ligação, trocar mensagens, usar como despertador, como 

calculadora, toques monofônicos, anotar outros contatos, além de possuir jogos e a 

possibilidade de colocá-lo em modo silencioso. Com esses recursos, os celulares permitiam 

que fossem usados em ambientes antes proibidos, como a escola, por exemplo. Os celulares 

mais antigos, que só serviam para comunicar através da fala, restringia-se a ser usado 

somente em momentos apropriados. Com o surgimento desses novos recursos, os celulares 

começam a "invadir" o dia-a-dia da sociedade. 

 Ribeiro, Leite e Sousa ( 2012) alertam para esse fato da privacidade, afirmando que: 

Ao avaliar a evolução dos dispositivos móveis e sua utilização, 
observamos que à medida que os telefones se tornaram portáteis e de 
uso individual, a comunicação à distância tornou-se mais privativa. 
Ninguém mais precisa se preocupar com quem atenderá a ligação, haja 
vista que, em tese, somente o dono do dispositivo costuma manipulá-
lo.(RIBEIRO, LEITE e SOUSA, 2012, p. 196 - 197). 

 

 Todavia, ao mesmo tempo que os aparelhos celulares sofreram com a redução de 

tamanho, sofreram também com o surgimento de outras novas funções como: ouvir música, 

jogar, as tecnologias 3G (Terceira Geração), Bluetooth, WI-FI (Wireless Fidelity - 

Fidelidade sem fio), GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global), 

SMS (Short Message Service - Serviços de Mensagem Curta), Touch Screen (Tela Sensível ao 
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Toque), aplicativos, câmera, despertador, calculadora, dentre outros, houve também um 

crescimento da obtenção desses aparelhos.  

 Com o surgimento dessas novas funções, os celulares analógicos atingiram o limite da 

sua capacidade de comunicação. Há até dez anos atrás era possível encontrar celulares 

analógicos, mas as operadoras de linhas telefônicas móveis começaram a alertar sobre o fim 

do sinal analógico para a transposição do sinal GSM (Global System for Mobile 

Communications - Sistema Global para Comunicações Móveis) como padrão. 

 A necessidade de estar conectado em tempo integral com todo o mundo, fez com que 

fosse necessário mais do que apenas fazer e receber ligação, era preciso, também, uma maior 

velocidade de comunicação. Em função disso, a demanda por um smartphone4 cresceu 

abruptamente durante o século XXI.  

 Diferentemente do século XX e inícios do XXI, hoje é possível comprar esses 

aparelhos, smartphones (Figura 5), bem mais baratos, além de fazer ligações e utilizar a 

internet com preços bem mais em conta do que eram fornecidos antigamente. Além disso, o 

tamanho dos smartphones tiveram um crescimento significativo, devido à necessidade de 

assistir vídeos, tirar fotos com uma melhor visibilidade, jogar, e o uso da tela Touch Screen 

(tela tocável). Já faz tempo que o celular deixou de ficar na orelha para passar mais tempo na 

não. 

 
Figura 6 - Smartphones 

Fonte: Imagem retirada da Internet – Acessado em:  http://imasters.com.br/noticia/smartphones-
representam-65-mercado-de-celulares/ 

                                                            
4 Smartphones são telemóveis com funções avançadas executadas por um sistema operacional. Tem capacidade 
para conectar-se à rede de dados para acesso à Internet, à rede Wifi, permite o processamento de gráficos em 
3dimensões (3D). 
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 Esses smartphones ampliaram os recursos que possibilitaram a conexão via WI-FI, e 

com isso o acesso às redes sociais digitais. Com o WI-FI liberado, ou aberto em alguns 

lugares, como shoppings, bares, praças e até ônibus, mesmo que o indivíduo não possua 

plano de acesso à Internet, ele é capaz de conectar-se a todo o mundo. Dessa forma, hoje, 

com tantos recursos tecnológicos, o acesso a informações distantes, assim como a 

comunicação com pessoas de lugares longínquos, está cada vez mais acessível. 

 
Figura 7 – A evolução dos celulares 

Fonte: Imagem retirada da Internet – Acessado em: 
http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011/09/28/humor-a-evolucao/celular-evolucao/ 

  

 O Horizon Report Project (2007)5, afirma que: 

A convergência de faixa larga ubíqua, dispositivos portáteis, e 
computadores muito pequenos modificou o nosso conceito do que um 
telefone está destinado para ser. Com mais de 225 milhões de telefones 
móveis manufaturados cada ano no mundo inteiro, a inovação nesses 
dispositivos está ocorrendo em um passo sem precedente. Uma conexão de 
bolso ao mundo digital, o telefone móvel guarda-nos no toque com as 
nossas famílias, amigos, e colegas por mais do que a justa voz. Os nossos 
telefones são livros de endereço, dispositivos de armazenamento de arquivo, 
câmeras, registradores vídeo, wayfinders, e portais portáteis à Internet — e 
eles não param por aí. [...] Estamos começando agora mesmo a tirar proveito 
das possibilidades que eles oferecem. Praticamente cada telefone agora 
vendido inclui alguma forma de multimídia, se não vários, bem como 
transmissão de mensagens imediata, pesquisas na web, e correio eletrônico. 
Os teclados de QWERTY são comuns, e geolocation e a capacidade de 
registrar que o vídeo e auditivo estão tornando rapidamente características 
padrão também. (HORIZON REPORT PROJECT, 2007, p.4, tradução 
nossa). 

                                                            
5 Disponível em: http://www.nmc.org/pdf/Horizon-Project-Call-to-Scholarship.pdf 
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 Desse modo, os celulares têm sido cada vez mais inseridos na sociedade. Hoje, ele 

tornou-se parte da vida do ser humano.  Desde o seu surgimento, até hoje, os celulares 

receberam inúmeras intervenções tecnológicas, que permitiu que fossem aprimorados e cada 

vez mais sofisticados. A Figura 8, nos mostra o resumo da evolução dos celulares, veja a 

seguir: 

 
Figura 8 – Resumo da evolução dos celulares 

Fonte: Imagem retirada da Internet – Acessado em: http://forumgalaxy.com.br/threads/1066-
OUTROS-APARELHOS-Qual-era-o-seu-antigo-celular   

 Santaella (2007) alerta para a acelerada mudança que ocorreu e ainda ocorre com 

esses dispositivos móveis. Segundo a autora: 

Para termos uma idéia da acelerada velocidade do desenvolvimento dos 
dispositivos móveis, especialmente do telefone celular, hoje se pode afirmar 
sem susto que não só a cidade, mas qualquer parte do mundo se tornou 
acessível ao toque de minúsculos dígitos de um pequeno aparelho que quase 
cabe na palma da mão de uma criança. (SANTAELLA, 2007, p. 231) 

 

 O Horizon Project Preview (2012), também chamaram a atenção para o crescimento 

dos telefones móveis, afirmando que: 

Os telefones móveis — distinto de novos tipos do mais grande formato 
dispositivos móveis como pastilhas — têm como a categoria provada mais 
interessante e mais capaz com cada ano de passagem. Segundo um relatório 
do fabricante móvel Ericsson, antes de 2015, 80 % das pessoas que acessam 
a Internet no mundo inteiro são realizadas através de um dispositivo móvel. 
No Congresso Mundial Móvel 2011, Google CEO Eric Schmidt observou 
isto para cada bebê nascido naquele ano, 30 telefones de Android seria 
ativado. (HORIZON REPORT PROJECT, 2012, p.1, tradução nossa). 

Simultaneamente a todo esse processo de evolução do celular, ocorreu novas maneiras 

de conviver socialmente. A sociedade, em especial os nativos digitais, foi criando diversas 

condições sociais permeadas por esses aparelhos, com o objetivo de suprir essa necessidade 

da comunicação cada vez mais imediata, nascendo assim, novos comportamentos urbanos. 

 Como mencionado anteriormente, os sujeitos do século XX, os Imigrantes Digitais, 

viviam de maneira bem diferente da que vive-se hoje. As pesquisas eram feitas através de 
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enciclopédias, nas bibliotecas; para se comunicar com alguém a quilômetros de distância era 

necessário enviar cartas, postais, telegramas; os jogos infantis eram peões, pipas, pique-

esconde, pique-pega, pique-alto, e muitos outros; as músicas eram ouvidas através dos rádios 

e CDs; as gravações de vídeo eram feitas por uma filmadora; as fotos eram tiradas por 

câmeras fotográficas; para fazer alguma conta utilizavam-se da calculadora; para assistir a um 

programa de televisivo, era somente pela televisão mesmo; e etc. 

 Hoje, em pleno século XXI, é possível ter todas essas atividades em apenas um 

aparelho: o smartphone.  Calliari e Motta (2012) ressaltaram a diversidade de funções desses 

aparelhos móveis, afirmando que 

Existem muitos especialistas em plataformas tecnológicas que apontam 
como a mais revolucionária delas o já tão popular celular - Steve Jobs 
anteviu isso. Cada vez mais um Smartphone é capaz de fazer as mesmas 
funções que um computador, com a diferença de que pode ser levado no 
bolso para tudo que é canto, enquanto um computador, pelo menos da 
maneira como o conhecemos atualmente, mesmo no caso dos mais 
compactos laptops, não cabe no bolso de ninguém, nem dos que usam calça 
GG (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.85). 

 Dessa maneira, fica claro que a sociedade teve que se moldar a essas novas 

transformações tecnológicas e, consequentemente, ocorreu uma "metamorfose" entre os 

indivíduos que nasciam nessa nova sociedade, os Nativos Digitais. Para Prensky (2001),  

Os Nativos Digitais estão acostumados a receber informações muito 
rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e realizar 
múltiplas tarefas. Eles preferem os seus gráficos antes do texto ao invés do 
oposto. Eles preferem acesso aleatório (como hipertexto). Eles trabalham 
melhor quando ligados a uma rede de contatos. Eles têm sucesso com 
gratificações instantâneas e recompensas frequentes. Eles preferem jogos a 
trabalho “sério” (PRENSKY, 2001, p.3). 

 A cada geração que se renova, uma nova maneira de lidar com as tecnologias é 

adquirida. Nos dias atuais, as crianças são inseridas precocemente nesse universo 

tecnológico, de consumos exarcebados, dos fast-foods, dos novos comportamentos nas redes 

sociais digitais, como o Facebook, Twitter, Instagram. Em consequência disso, os Tablets, 

Notebooks, Ultrabooks, Netbooks, computadores e em especial os smartphones, que são os de 

mais fácil acesso, tanto financeiramente, como no seu manuseio, têm sido estabelecidos como 

objetos extremamente valorizados socialmente. 

 Nesse contexto, os adultos e, principalmente, os adolescentes também estão inseridos, 

pois a partir dessa conversão da sociedade evidenciada pelas NTIC's, os jovens passaram a 
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adquirir novos hábitos, interferindo direta e indiretamente nos seus modos de falar, de se 

vestir, de se comportar e de interagir com o cotidiano ao seu redor.  

 Comparando as seguintes tabelas do IBGE sobre a posse de telefone móvel para o uso 

pessoal, é possível perceber o crescimento significativo do número de pessoas que adquiriram 

telefone móvel em três anos. Mais significativo ainda foi o crescimento da aquisição entre os 

jovens da sociedade brasileira.  

 
Tabela 1 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade que tinham telefone móvel celular para uso pessoal, 

por Grandes Regiões, 2008. 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios, 2011. 
 

 
Tabela 2 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade que tinham telefone móvel celular para uso pessoal, 

por Grandes Regiões, 2011. 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios, 2011. 
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 Outro dado importante do IBGE foi a posse de telefone móvel celular entre os 

estudantes de 10 anos ou mais, isto comprova que a escola também é permeada pelas mesmas 

alterações na sociedade, ou seja, também está carregada de interferências tecnológicas em seu 

meio, como é possível ver na tabela a seguir: 

 
Tabela 3 - Estudantes de 10 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo a situação de 
ocupação na semana de referência e a posse de telefone móvel celular para uso pessoal - 2011. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, 2011. 

 
Vale ressaltar que é possível perceber que essa conversão não se deu apenas com 

adolescentes das classes sociais mais altas, mas as classes populares também têm tido o 

domínio do manuseio desse equipamento. Castells et. al. (2007), comenta o fato de que 

nenhuma outra tecnologia alcançou uma amplitude etária e social tão rapidamente como a 

telefonia móvel (CASTELLS, 2007). Isso se deve ao fato de que o celular é visto hoje para 

além de sua função de telefone, ou seja, suas funções de armazenamento de dados, 

entretenimento, organização das atividades, e etc. são de grande importância para a sociedade 

do século XXI, pois favorece um maior fluxo de informações em um curto espaço de tempo. 

 Além disso, há um outro fator importante relacionado aos celulares. Estes se 

propiciam um status social, isto é, devido à atualização acelerada dos seus modelos, quem se 

mantém equiparado com essas alterações é visto como alguém com status social 

significativo, pois possuem ícones indispensáveis, como um sistema operacional moderno, 

em que é possível o uso de redes sociais digitais e aplicativos de grande alcance social, dentre 

outros. 

Outro aspecto relevante é que cada grupo social tem sua necessidade de comunicação. 

Como por exemplo, os executivos, advogados, empresários, médicos precisam de um modelo 

com recurso avançados para organização; já os atletas e esportistas necessitam de modelos 

resistentes em que haja aplicativos referentes ao monitoramento de exercícios; entre as 
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crianças e os adolescentes, as necessidades permeiam pelo entretenimento, como jogos, fotos, 

vídeos, troca de mensagens, dentre outros. Diante de todas essas características dos 

smartphones, uma deve ser citada: o celular como apresentação do perfil do usuário. Calliari 

e Motta (2012) enfatizam essa afirmação, alegando que  

[...] o celular adquire papel de 'carteirinha' de seus portadores. É ele quem 
mais facilmente identifica os gostos, as preferências, o perfil e a galera 
deles. Do toque ao protetor de tela, modelo, recursos e personalização 
(capinhas, protetores, adesivos, penduricalhos...), tudo visa a refletir quem é 
esse cara que não tira a mão desse aparelhinho para quase nada. E, mais do 
que isso, mostrando todas as informações para quem quiser ver 
(CALLIARI, MOTTA, 2012, p.86-87). 

 Ribeiro, Leite e Sousa (2009) reforça declarando que,  

Podemos dizer que os celulares também assumiram características 
relacionadas à criação de identidades para os seus usuários ou para seus 
respectivos grupos. Fatores ligados à moda (atualização dos modelos dos 
aparelhos, criação de modelos especiais etc.), ao status, ao pertencimento a 
círculos sociais específicos (jogos, comunidades) parecem interferir na 
maneira como os indivíduos se relacionam com a tecnologia e com as 
pessoas através dela (RIBEIRO, LEITE e SOUSA, 2009, p. 193). 

 

 Durante todo esse período, a sociedade acompanhou sincronicamente a 

transformação tecnológica do celular. Da mesma forma que o celular evoluía, o homem 

evoluía junto. Hoje, como se tornou um computador à mão, é visto como objeto 

indispensável para a sociedade, sendo utilizado em tempo integral. 

 Fazendo uma analogia ao termo “telefone celular” e a sua importância na sociedade 

de hoje, podemos compará-lo à célula, termo biológico. Assim como a célula faz parte do ser 

humano, como algo indispensável, o telefone celular também tornou-se uma extensão do 

corpo físico. Hoje, as pessoas não conseguem desvincular-se do aparelho celular, os modos 

de agir, pensar, comunicar, interagir, estão todos ligados à esses aparelhos. Desse modo, o 

telefone móvel, ou smartphone, é um dos integrantes principais da vida do homem. 

 

2.3 Uso Pedagógico das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 
  

 As tecnologias tomaram o cotidiano da sociedade brasileira, causando alterações nos 

modos de agir, comunicar e pensar, como foi visto anteriormente. Com o surgimento das 

novas Tecnologias da Informação e da Comunicação, a escola passou e ainda passa por um 
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processo de transformação. Por isso, a sociedade exige uma mudança educacional, já que o 

modelo de ensino-aprendizagem tradicional não é eficaz há muito tempo.  

Gadotti (2000) explicita dizendo que “[...] a educação tradicional iniciou seu declínio 

já no movimento renascentista, mas ela sobrevive até hoje, apesar da extensão média da 

escolaridade trazida pela educação burguesa [...]” (GADOTTI, 2000). Em outras palavras, a 

escola dos dias atuais tem dificuldade para acompanhar as modificações aceleradas que a 

cerca, pois o desenvolvimento tecnológico é aprimorado em poucos anos, enquanto a escola 

ainda permanece intacta em alguns aspectos.  

Dessa maneira, os professores e toda comunidade escolar buscam o aperfeiçoamento 

de suas metodologias, criando estratégias para o uso pedagógico das novas TIC’s. De acordo 

com Porto (2006), 

 
Analisar o papel que as tecnologias e as informações/ imagens tem 
desempenhado na vida social implica não somente explorar as 
características técnicas dos meios, mas buscar entender as condições sociais, 
culturais e educativas de seus contextos. Esse enfoque é primordial para 
perceber as possibilidades que se estabelecem com o uso das modernas – 
algumas já nem tão modernas assim – tecnologias (PORTO, 2006, p.44). 
 

Por isso, há diversos estudos e trabalhos acerca desse assunto. Muitos professores, que 

conseguem ter eficiência em suas aplicações em sala de aula, relatam suas experiências 

positivas com o uso das novas TIC’s. Porém, vale ressaltar que, não é somente a aquisição 

desses novos aparatos tecnológicos que irão transformar efetivamente o processo de ensino-

aprendizagem, é necessário que os professores também mudem suas maneiras de verem a 

incorporação dessas novas tecnologias e que consigam estabelecer uma relação harmoniosa 

entre os alunos, a aprendizagem e essas tecnologias. 

 Orozco (2002) reafirma dizendo que o “tecnicismo por si só não garante uma melhor 

educação. [...] se a oferta educativa, ao se modernizar com a introdução das novas 

tecnologias, se alarga e até melhora, a aprendizagem, no entanto, continua uma dúvida” 

(OROZCO, 2002, p. 65). Um exemplo disso é a aplicação de vídeos durantes as aulas, em 

que o professor passa um filme sobre um determinado assunto, sem associá-los com o 

conteúdo da disciplina e/ou a realidade na qual os alunos estão inseridos. Ou quando a escola 

possui o "quadro-inteligente", em que a tela do computador é projetada no quadro, que por 

possuir uma tela sensível ao toque, pode-se manusear os botões apenas com o toque da 

caneta, caso o professor não o utilize de maneira significativa, ele terá as mesmas funções do 
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quadro-negro e o giz. Inserir a tecnologia no ambiente escolar ainda não é suficiente, ela 

deverá ser usadas relevantemente. 

  Leal (2004) chama a atenção para a importância da prática pedagógica, afirmando 

que ela “[…] constitui uma das categorias fundamentais da atividade humana, rica em valores 

e significados, pois a questão metodológica se torna, muitas vezes, tão essencial quanto o 

conhecimento” (LEAL, 2004). 

 Em conseqüência disso, a escola e os professores devem repensar suas práticas 

pedagógicas, adaptando-as às necessidades do alunado. Alguns autores como Almeida 

(2001), enfatizam que, com as TIC’s os educadores e educandos ampliam suas habilidades, 

elas podem ser um suporte a mais para os professores, pois, como salienta Almeida (2001): 
 

Com o uso da tecnologia de informação e comunicação, professores e 
alunos têm a possibilidade de utilizar a escrita para descrever/reescrever 
suas idéias, comunicar-se, trocar experiências e produzir histórias. Assim, 
em busca de resolver problemas do contexto, representam e divulgam o 
próprio pensamento, trocam informações e constroem conhecimento, num 
movimento de fazer, refletir e refazer, que favorece o desenvolvimento 
pessoal, profissional e grupal, bem como a compreensão da realidade 
(ALMEIDA, 2001, p.02). 

 

 O papel das NTIC’s no sistema educativo é de suma importância para o 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas, além de auxiliar as interações entre os todos os 

envolvidos na educação, ampliando os conhecimentos. 

 Porém, os quadros-inteligentes, a disponibilização de computadores para os alunos, o 

acesso à internet, dentre outras tecnologias, ainda não estão presentes em todas as escolas 

públicas da sociedade brasileira. Um recurso tecnológico muito presente, creio que em muitas 

escolas públicas e particulares de todo o Brasil é o celular. Os professores deveriam usufruir 

mais desses aparelhos para criarem metodologias diferentes, aproveitarem que os alunos se 

sentem atraídos pelos telefones móveis para empregá-los de maneira considerável. 

 Para Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011): “Em boa parte das instituições formais de 

ensino o uso de telefones celulares é restrito, por uma espécie de convenção social” 

(SACCOL, SCHLEMMER e BARBOSA, 2011, p.30). Muitas vezes, o uso do celular não é 

permitido em sala de aula. Ao mesmo tempo que há uma Lei que proíbe o seu uso, a Lei 

5434/09, as Diretrizes curriculares Nacionais para o Ensino Médio sugere que sejam usadas 

diferentes mídias no ambiente escolar. De acordo com as Diretrizes: 

Concretamente, o projeto político-pedagógico das unidades escolares que 
ofertam o Ensino Médio deve considerar: VIII – utilização de diferentes 
mídias como processo de dinamização dos ambientes de aprendizagem e 
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construção de novos saberes (Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio 4/5/2011 - Projetos Políticos Pedagógicos/Cap. VIII, p. 38). 

 Há uma incompatibilidade dos órgãos públicos acerca desse assunto. Enquanto um 

veta a utilização, o outro recomenda. E o professor nesse momento, se vê confuso, 

desnorteado, sem saber qual das escolhas deve optar.  

 Assim sendo, apesar das novas tecnologias terem surgido há pouco tempo, a sua 

inclusão ainda é um obstáculo a ser ultrapassado. Atualmente, alguns educadores possuem o 

acesso às novas TIC’s, mas se confrontam com diversas dificuldades, como a falta de 

infraestrutura na escola, a ausência de equipamentos, a carência de profissionais para o apoio 

dessas atividades e etc., sofrendo, assim, com a constante pressão de utilizarem esses recursos 

tecnológicos mesmo não possuindo infraestruturas suficientes para realização. 

Diante do que foi exposto, é importante ressaltar que os estudos sobre as novas TIC’s 

ainda é recente, por isso as reflexões a respeito dessa questão ainda são de grande 

necessidade de continuação, uma vez que ainda há muito que investigar. Também é 

necessário mudança por parte dos professores, da gestão da escola, dos pais e da sociedade 

como um todo.  
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3. NOVA GERAÇÃO DE ALUNOS EM SALA DE AULA 
 

 Nesta parte, falaremos sobre uma nova geração que está emergindo na sociedade e 

adentrando as salas de aula, exigindo mudança do novo cenário educacional brasileiro. 

Faremos uma breve discrição dessa nova geração, ponderando seus aspectos positivos e 

negativos.  

 A escola, como reflexo da sociedade, também participou e ainda participa de todo 

esse processo de revolução tecnológica. Durante a década de 90 e inícios dos anos 2000, a 

grande preocupação referente ao mundo social da escola era se a tecnologia substituiria o 

professor. De acordo com Souza (2008), 

Alguns educadores temem que outro modelo de educação desencadeie um 
processo de substituição permanente do professor, resultando num processo 
de esvaziamento ou de falta de confiança nos resultados. Da mesma forma 
os alunos temem um modelo centrado em condutas autônomas, já que, em 
nossa cultura, o professor se mantém ainda como ícone da educação e 
autoridade maior em conhecimento. O homem ainda é insipiente quanto ao 
que chama de virtual, ignorando que, como afirma Lévy, existirá sempre um 
ser por detrás de cada máquina (SOUZA, 2008, p.149). 

  

Concordando com essa afirmação, hoje, com muitos estudos realizados, como Freire 

(2001); Libâneo (1994); Almeida (2001); Piaget (1977); chegou-se a conclusão que não é 

necessário a substituição do professor, mas ele deverá ser o orientador da pesquisa. O 

professor é insubstituível, pois é ele que efetiva a utilização dos aparelhos tecnológicos. 

Ainda não há a possibilidade de um recurso tecnológico executar uma prática pedagógica 

eficaz, nem de realizar associações entre o que é virtual e o concreto.  

De acordo com Tunes et. al. (2005), "o professor é o organizador do ambiente social 

(conforme escreveu Vygotsky, 2003), que é o fator educativo por excelência. É por isso que 

ele enfatiza a posição do aluno como aquele que dirige o seu próprio processo de 

aprendizagem" (TUNES, TACCA, BARTHOLO JUNIOR, 2005, p.697). 

 Libâneo (1994) contribui salientando que  

O trabalho docente é atividade que dá unidade ao binômio ensino-
aprendizagem, pelo processo de transmissão-assimilação ativa de 
conhecimentos, realizando a tarefa de mediação na relação cognitiva entre o 
aluno e as matérias de estudo (LIBÂNEO, 1994, p.88). 
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 Assim, a questão passou a ser de que modo o docente deveria se preparar para a 

inserção dessas novas tecnologias advindas repentinamente. Por isso, o que se questiona hoje 

é o uso pedagógico efetivo das NTIC's. Giraffa (2013) enfatiza destacando a ideia de 

Prensky, que 

[...] convida-nos a refletir sobre a necessidade de prestar atenção ao 
comportamento dos alunos e "à moda antiga" das metodologias usadas pelos 
professores. Ele não foi o primeiro a nos conscientizar sobre isso. No 
entanto, sua tipologia causou um grande impacto na comunidade educativa, 
pois expôs a nossa incapacidade de comunicar-se com esta nova geração de 
uma forma mais eficaz (GIRAFFA, 2013, p.101). 

 
  O foco agora não está mais no ensinar, mas no aprender. A partir desse momento, o 

ensino estaria centrado no aluno, e o educador tem por objetivo encontrar novos 

procedimentos de organizar o conhecimento, integrando estes métodos às novas tecnologias. 

Dessa maneira, o ensino passou a ser direcionado, há momentos que o estudo deverá ser 

coletivo ou individual, presencial ou à distância, isto é, cabe ao professor incentivar o aluno, 

e este buscar o conhecimento através da orientação do professor. 

 Deste modo, o professor ganhou um novo papel, hoje ele precisa formar indivíduos 

que já são "autodidatas", alunos que são capazes de conectar diversas informações, ou seja, 

produtores do seu próprio saber.  Os estudantes de hoje são de uma geração onde o 

conhecimento é globalizado, hipertextual. O momento atual é o marco de uma revolução da 

linguagem, que implica numa nova maneira de raciocinar, a linguagem permeada pelo 

hipertexto, que é essa vivida pelos nativos digitais. 

 Lévy (1999) conceitua hipertexto como “uma matriz de textos potenciais [...] que 

hierarquiza e seleciona áreas de sentido, tece ligações entre essas zonas, conecta o texto a 

outros documentos” (LÉVY, 1999, p.57). No sentindo da aprendizagem e do conhecimento, o 

hipertexto é entendido como a capacidade de fazer conexões e interrelações com as 

informações adquiridas, sendo possível conectar diversos elementos de uma só vez. E essa 

nova geração já é capaz de fazer isso. Os nativos digitais, como mencionado por Prensky 

(2001), são pessoas com habilidade de ter muitas ocupações ao mesmo tempo. 

 Green e Bigum, já em 1995, investigaram a emersão de uma geração de alunos com 

novas necessidades e capacidades. Esses dois autores chamaram a atenção para essa nova 

geração que está surgindo e transformando o ambiente escolar. De acordo com os autores, 

"[...] devemos avaliar aquilo que já está ocorrendo em nossas salas de aula, quando os/as 
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alienígenas entram e tomam seus assentos, esperando (im)paciente suas instruções sobre 

herdar a terra" (GREEN, BIGUM, 2013, p.212). 

 Vale ressaltar que não há uma generalização sobre os jovens nascidos no período de 

surgimento das novas tecnologias, nem a marcação de uma faixa etária precisa dessa nova 

geração. Evidentemente que as características das gerações não se iniciam de um momento ao 

outro, por isso o intervalo entre as faixas etárias pode ser estendido. Bauman (2007) explica 

que "as fronteiras que separam as gerações não são claramente definidas, não podem deixar 

de ser ambíguas e atravessadas e, definitivamente não podem ser ignoradas" (BAUMAN, 

2007, p.373). Dessa maneira, pode-se dizer que as gerações não são marcadas por um período 

definido, nem são dotadas de características homogêneas, mas os jovens que passam pelos 

mesmos fatores históricos e sociais fazem parte da mesma geração.  

 Calliari e Motta (2012), por exemplo, afirmam que 

[...] a abordagem geracional, que é como se denomina a maneira de fazer 
leituras dos rumos e atitudes dos grupos, ou mesmo dos indivíduos, com 
base no contexto em que foram criados e vivem, é uma fonte riquíssima de 
compreensão e relativamente nova para o Brasil, embora há muito tempo 
seja usada nos Estados Unidos, Strauss e Howe, autores norte-americanos, 
chegaram a classificar as gerações, retroativamente, desde 1564 - e até 2069 
(CALLIARI, MOTTA, 2012, p.7-8) 

 Em outras palavras, não há uma padronização do tempo de uma geração. Do ponto de 

vista sociológico, ou seja, uma nova geração pode perpetuar por anos ou até por séculos. 

Baseando-se nesse aspecto, a geração social se estabelece quando há uma sincronização do 

tempo histórico e do tempo biológico, assim, quando se fundem, transformam-se em um 

tempo social. 

 A partir desses conceitos de geração, é possível salientar que esse trabalho não busca 

demarcar uma data precisa do início ou o fim de uma geração, mas sim, analisar uma nova 

emersão de jovens que estão adentrando as escolas e exigindo a mudança de todo o panorama 

educacional. 

 Essa nova geração de jovens, que será chamada neste estudo, de Geração Zappiens6, 

baseando-se na expressão de Wim e Vrakking (2009), e consequentemente nova geração de 

alunos, acostumaram-se a conviver com as novas tecnologias desde o seu nascimento, 

                                                            
6 WIM V.; VRAKKING, B. Homo Zappiens – Educando na Era Digital. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009. 
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enquanto os imigrantes digitais buscam se adaptar às novas TIC's, os jovens nativos digitais 

nasceram nela, tornando, assim, um ambiente natural. Além disso, para essa geração, não foi 

necessário aprender a dominar as máquinas, pois estas já faziam parte de seu contexto social 

e familiar. As tecnologias, que já fazem parte do indivíduo adolescente hoje, são intrínsecas 

ao seu cotidiano.  

 Green e Bigum (2013) destacam que, 

Nossas interações com a tecnologia, especialmente com as novas 
tecnologias da informação e da comunicação, tornam-se tanto um recurso 
para nossa própria autoprodução quanto instrumental nessa autoprodução e, 
portanto, de forma mais geral, para nossa produção de sujeito (GREEN, 
BIGUM, 2013, p. 220). 

Dessa maneira, para geração Zappiens, que nasceram e/ou cresceram juntos com as 

novas tecnologias, tendo sua essência transformada, diferentemente das gerações anteriores, 

fica bem mais fácil conviver com essas tecnologias, podendo, assim, realizar mais tarefas do 

que era possível no passado. 

Springer (1991) vai além, dizendo que é esse um processo em que “envolve 

transformar o eu em algo inteiramente novo, combinando a identidade tecnológica com a 

humana. Embora a subjetividade humana não fique perdida no processo, ela é 

significativamente alterada” (SPRINGER, 1991, p. 306). 

 A partir dessas afirmativas, pode-se dizer que os jovens dessa geração são 

adolescentes que são capazes de realizar diversos trabalhos durante o mesmo momento. 

Segundo Lehmkuhl (2012), citando as ideias de Prensky,  

Outro aspecto relativo aos nativos digitais [...] é a mudança na forma de 
pensar e aprender. O autor acredita e procura apontar evidências que 
comprovem que os jovens de hoje apresentam mudanças neurológicas. Para 
ele, a geração exposta aos computadores pensa diferente, pois seu cérebro se 
estruturou de maneira diferente (LEHMKUHL, 2012, p.35). 

 

 Calliari e Motta (2012) reafirmam dizendo que, "não há dúvidas de que os recursos 

tecnológicos são grande viabilizadores dessa capacidade de realizar múltiplas tarefas ao 

mesmo tempo" (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.10). Para a Geração Zappiens estar envolvido 

em diversas atividades requer uma realização instantânea, com alta velocidade, causando uma 

satisfação imediata. Necessitam de tudo, agora e velozmente. 

 Ainda de acordo com os autores, (2012) 
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[...] esses jovens estão acostumados a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e 
que seu dia vale por dois, sendo pouco afeitos a elucubrações filosóficas que 
não tenham um fim claro e prático para as suas vidas. Eles também não 
gostam de ficar ouvindo o professor falar por uma hora e meia, sem que 
possam interagir ou participar do processo. Aulas práticas, cuja explicação 
demore 15 minutos, por exemplo, e o restante da hora e meia gasto com a 
realização do que ouviram ou aprenderam lhes parecem bem mais 
proveitoso (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.29). 

 Baseando-se em Lehmkuhl (2012), que realizou estudos de diversos autores como 

Frand (2000); Prensky (2001); Holliday (2004); Clossey (2008); dentre outros que 

apresentaram uma série de características e atitudes referidas aos nativos digitais, sendo elas: 

a) são multitarefas, podendo, por exemplo, tranquilamente assistir à 
televisão enquanto ouvem música e trocam mensagens com amigos pelo 
celular; b) funcionam melhor quando em rede e realizando atividades 
colaborativas. Gostam de compartilhar e construir conhecimentos juntos; c) 
querem entretenimento aliado à educação e, dentro do possível, aprender 
através de jogos; d) são aprendizes bastante visuais, preferindo gráficos e 
imagens a textos; e) querem acessar a informação de modo mais interativo, 
preferindo o hipertexto à linearidade do texto impresso; f) preferem receber 
informações rapidamente e por meio de múltiplas fontes multimídia; g) 
querem acesso instantâneo a serviços e contato o mais rápido possível com 
os amigos, não apresentando muita tolerância a demora; h) jogos de 
computador, videogames, Internet, telefones celulares, mensagens 
instantâneas são integrantes da vida desses indivíduos; i) buscam 
informação primeiro na Internet e depois em outros meios; j) confiam nas 
suas habilidades no uso da tecnologia e na localização de informações na 
web; k) preferem ler em uma tela de computador a ler documentos em 
papel; l) trafegam à vontade entre o real e o virtual e podem habitar mais de 
um espaço virtual por vez; m) percebem a tecnologia de um ponto de vista 
otimista (LEHMKUHL, 2012, p.36). 

  

 Além de todas essas características, Tapscott (2010) indica  mais uma sobre essa 

geração, que: 

[...] assiste menos televisão do que seus pais, e o faz de uma maneira 
diferente. É mais provável que um jovem da Geração Internet ligue o 
computador e interaja simultaneamente com várias janelas diferentes, fale 
ao telefone, ouça música, faça o dever de casa, leia uma revista e assista à 
televisão. A tevê se tornou uma espécie de música de fundo para ele. 
(TAPSCOTT, 2010, p.32)   

Essa é mais uma de muitas outras características dessa nova geração de multitarefas. 

Por isso a necessidade do professor saber lidar com esses novos alunos inseridos no espaço 

escolar, pois "os modelos de aula e de ensino estão em desalinho com as características 

comportamentais e mentais do jovem de hoje". (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.54). Temos 

uma escola analógica para um público digital. Os alunos de hoje não têm o mesmo perfil dos 
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antigos alunos, na qual o nosso sistema educacional foi idealizado.  Essa nova geração, de 

multitarefas, reclama do modelo de ensino defasado, demasiadamente permeado por teorias, 

fórmulas prontas, que podem ser facilmente substituídos por uma rápida pesquisa no Google 

que não duraria dez minutos. Calliari e Motta (2012) asseguram que "a sensação é de que, 

cada vez mais, esse jovem parece pensar que não precisa acumular conhecimento, porque a 

internet e outras ferramentas de armazenamento de informação já fizeram isso por ele” 

(CALLIARI e MOTTA, 2012, p.90). 

Segundo Giraffa (2013), fundamentada nas ideias de Wim e Vrakking,  

Quando um Zappiens está com problema ele recorre a sua rede para buscar 
uma solução. Eles estão acostumados a serem proativos quando o assunto 
lhes interessa. A interação e a troca de informações são fundamentais para o 
Zappiens. Este comportamento de buscar a solução na sua rede de amigos e 
de relacionamentos gera uma atitude proativa que caracteriza esta geração 
nascida dentro da cultura digital. Eles não esperam que alguém lhes ofereça 
a solução para um problema que lhes é importante. Eles constroem a 
solução na rede de parcerias (GIRAFFA, 2013, p.103). 

 

 Por isso, para a Geração Zappiens, pode ser considerada “autodidata”, no sentido de 

resolverem alguns de seus problemas com o auxílio das NTIC’s. Bastam alguns cliques para 

que as informações estejam em sua tela, auxiliando-os em suas dúvidas. Além disso, as redes 

sociais, assim como blogs, tutoriais no Youtube, dentre outros, contribuem para interação e 

para solução dos problemas junto com os demais internautas. 

Libâneo (2004) ressalta que o professor deve se aperfeiçoar e adequar-se a essa nova 

geração, afirmando que:  

As mudanças nas formas de aprender afetam as formas de ensinar, em vista 
da subordinação das práticas de ensino à atividade de aprendizagem e às 
ações do aprender e do pensar. Sendo assim, o que se espera da 
aprendizagem dos alunos também deverá ser esperado de um programa de 
formação dos próprios professores (LIBÂNEO, 2004). 
 

Para estes "novos" alunos, as aulas, que têm um padrão atrasado, não os é atrativa, 

pois eles são uma geração de sinestésicos, isto é 

[...] assimila as informações através de movimentos e vivência. Nas palavras 
de Repo & Nuutine, de 2003: "As pessoas com sistema de representação 
sinestésicos percebem as coisas por meio do corpo e da experimentação. São 
muito intuitivos e valorizam especialmente o ambiente e a participação. Para 
pensar com clareza necessitam de movimento e atividade. Não concedem 
importância à ordem das coisas. Pessoas sinestésicas se mostram relaxadas 
ao falar, se movem e gesticulam. Como público, são impacientes porque 
preferem passar à ação". Segundo alguns estudos ligados à educação, alunos 
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sinestésicos praticamente dobraram em número nas últimas décadas, em 
detrimento de alunos visuais e auditivos. Isso afeta toda sua vida, desde sua 
postura como alunos e aprendiz até o seu relacionamento. Deu pra 
reconhecer? Some-se a isso a mobilidade do celular, e tem-se um jovem que 
realmente não para (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.157). 

 Esses alunos têm a necessidade de se verem inseridos no processo de ensino-

aprendizagem, assim como precisam estar em movimento, com diferentes maneiras de 

aprender, e não somente o padrão de aulas na qual estão acostumados, em que o professor 

fala e o aluno escuta. Eles querem participar desse processo, buscam o saber coletivo. Por 

isso, muitas vezes ficam desinteressados em ir à escola, desestimulados em aprender e 

desanimados para estudar. Os modelos de aulas tradicionais estão sendo postos em cheque, 

visto que esses alunos tendem a ser cada vez mais acelerados e instantâneos, enquanto as 

aulas tradicionais são monótonas. 

 Uma razão para a qual os jovens dessa nova geração sejam vistos como multitarefais, 

é porque são capazes "de entender inúmeros estímulos a um só tempo e de construir um novo 

raciocínio, estabelecendo relações lógicas entre temas aparentemente díspares, o que não é 

muito simples" (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.90). Fica claro que esse modelo tradicional 

não irá instigar esse novo aluno. Segundo os mesmos autores, "[...] parece haver pouca 

dúvida de que as tecnologias à quais os jovens são submetidos desenvolvem a associação de 

estímulos e a realização de tarefas simultâneas com muito mais facilidade" (CALLIARI, 

MOTTA, 2012, p.90). Para eles, a "tecnologia podia ser o sobrenome dessa geração. E a 

razão é simples: tecnologia não é um capítulo na vida desse jovem, é a obra inteira" 

(CALLIARI, MOTTA, 2012, p.83). 

 Green e Bigum (2013) reforçam que 

Para a maioria dos adultos, a ecologia digital na qual agora nos encontramos 
desenvolve-se ao redor de nós e nós nos adaptamos a ela, alguns mais 
prontamente que outros. Em contraste, nossos/as jovens nasceram nela; é 
seu ambiente natural. Para eles/elas, a alta densidade dos vetores de 
comunicação, é inteira e inequivocadamente natural, algo ao qual eles/as 
aprendem a se adaptar, algo que aprendem a usar e a explorar, exatamente 
da mesma forma como nós aprendemos a nos adaptar à rarefeita ecologia 
eletrônica na qual nós nos desenvolvemos (GREEN, BIGUM, 2013, p.227-
228). 

 É nítido que os adolescentes de hoje são diferentes dos jovens das gerações passadas. 

Para Green e Bigum (2013), "a juventude era, antes, vista como algo do qual, ao final, a 

pessoa acabava se livrando, como um estágio temporário no movimento em direção à 

normalidade, a ser superado na totalidade, na completude da fase adulta" (GREEN, BIGUM, 
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2013, p.207). Nos dias de hoje, a fase da adolescência alongou-se e pode ser encontrada em 

diversas faixas etárias, podendo estender-se aos 30 anos ou até mais, posto que muitos ainda 

vivem na casa dos pais, estudam por um período mais longo e arranjam emprego mais 

tardiamente. 

 Vale ressaltar que, apesar dos adolescentes passarem por uma fase de transição, 

biologicamente falando, entre ser criança e tornar-se adulto, os pais e a sociedade como um 

todo não os considera mais criança, mas também não os aceitam como adultos. É um período 

em que eles próprios não se aceitam como tal, uma vez que evidentemente estão crescendo e 

desenvolvendo-se por isso não são mais crianças, mas também ainda não estão maduros, ou 

seja, não são adultos. 

 O jovem passa por processos intensos, não somente a escolha por qual caminho 

profissional irá seguir, mas também o amadurecimento, a sua inserção como sujeito social, 

como o direito ao voto, a aquisição de novas linguagens e inserções em grupos de maior 

afinidade, a puberdade, que para muitos gera um conflito interno de estranhamento, de não 

aceitação dessa nova fase, e principalmente a autonomia, especialmente a autonomia escolar. 

O adolescer é uma fase que conduz o sujeito a uma nova significação da própria 

identificação, ao analisar sua inclusão no plano espaço-temporal, associando o ontem, com 

suas identidades e tumultos, ao amanhã com suas expectativas. 

Entretanto ao mesmo tempo em que estão em dúvida sobre sua essência, são 

incorporados à sua identidade juvenil, onde a imitação não é mais o foco, a diferenciação 

toma um papel importante, criam seus próprios estilos, gírias e constituem seus grupos. 

Emmanuelli, em seu artigo, conceitua o termo adolescente etimologicamente,  

[...] o adolescente é aquele que está se tornando adulto. A adolescência é  o 
tempo em que se cresce e amadurece. Vasto programa se então, a diferentes 
domínios: o corpo, o pensamento e todo aparelho psíquico estão implicados 
nesta evolução fundamental. Ela é fundamental porque empurra o jovem 
indivíduo para fora do estado e do estatuto protegido da criança antes da 
puberdade, para arremessá-lo em uma cena onde se realizam novamente os 
jogos complexos do amor e do ódio do Édipo, de uma maneira muito mais 
perigosa para os seus protagonistas que nos primeiros tempos do conflito 
(EMMANUELLI, 2011, p. 52). 

É importante chamar atenção para o seguinte aspecto, os jovens não são homogêneos, 

são plurais, uma vez que verifica-se vários perfis de adolescentes, que se propagam, seja por 

gostos, modos de viver, tipos de interesse, ou até mesmo em sala de aula, aqueles que são 
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mais comprometidos com os trabalhos escolares e os que não.  Calliari e Motta (2012), 

reforçam essa ideia de que "bons" e "maus" alunos sempre existiram, indicando que 

Naturalmente, existem os bons alunos, as pessoas que querem fazer benfeito, 
e os maus, como havia no nosso (cada vez mais longínquo) tempo. A 
diferença é que hoje quem quiser fazer certo dispõe de mais recursos e 
consegue realizar o trabalho em menos tempo, e o mesmo vale pra quem 
prefere o 'malfeito' (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.51). 

 Como é possível ver, as novas tecnologias não tornaram os alunos "piores" ou 

"melhores", ela existe e auxilia, e por isso o aluno deve saber qual o caminho é o melhor a ser 

seguido e o professor deve orientar durante todo esse caminho. Além disso os autores 

destacam que o avanço tecnológico trouxe um ganho de velocidade e produtividade para 

todas as gerações, alegando que "o benefício não é apenas dessa geração, claro, pois todos 

colhem os frutos de tais avanços" (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.83). Contudo, é evidente 

que a geração mais beneficiada é a geração dos nativos digitais, visto que "eles e essas 

tecnologias nasceram e cresceram na mesma casa" (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.10). 

 Essa nova geração, também entendida como cyborg (Haraway), "é um organismo 

cibernético, um híbrido de máquina e humano, uma criatura de realidade social e, ao mesmo 

tempo, de ficção" (GREEN, BIGUM, 2013, p.212). Eles são capazes de fazer muitas coisas 

ao mesmo tempo, sua velocidade "se traduz na capacidade de fazer mais coisas no tempo 

equivalente ao limite inferior da percepção humana - 'o piscar de olhos'" (GREEN, BIGUM, 

2013, p.228). Os jovens de hoje são polivalentes, se envolvem em diversas atividades e por 

isso, tendem a ser, na maioria das vezes, superficiais. Não há como generalizar, mas 

costumam ser "mais horizontais do que verticais em seu processo de aquisição de 

conhecimento" (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.12).  

 Todavia, Dator, já em 1989, no momento no qual dava início as mídias audiovisuais, 

chamava a atenção para não-aceitação de seres que podiam aprender através de outros 

métodos, diferentes dos tradicionais. Segundo Dator (1989) 

Uma vez que vivemos no interior das agonizantes (ou marginalizadas 
culturas impressas e das emergentes culturas audiovisuais, aqueles de nós 
que fomos condicionados toda a nossa vida a “pensar como um livro” 
usualmente ignoramos, desprezamos, ou simplesmente não podemos 
compreender aqueles que podem aprender a pensar e a expressar seus 
pensamentos através de imagens holográficas em movimento. Tendo sofrido 
uma tão grande lavagem cerebral através  da imprensa, as novas culturas 
que estão nos inundando são tão verdadeiramente incompreensíveis quanto 
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as “‘mentes selvagens” das sociedades pré-alfabéticas que nós distorcemos e 
distruímos (DATOR, 1989, p.363). 

 Mesmo estando em 1989, em que ainda não existiam as novas TIC’s como é 

conhecida hoje, a citação de Dator é pertinente ao momento atual. Muitos autores concordam 

que essa nova geração tem capacidades distintas das anteriores, que mesmo sendo chamadas 

de superficiais por outros autores, é ágil, multitarefa, sociável, imediatista, acelerado e curte o 

momentâneo. Com toda essa rapidez, consegue as informações com maior facilidade, numa 

velocidade instantânea. 

 Bruno (2010) concorda com Dator (1989), salientando que 

[...] o cérebro, a mente, nosso organismo são, em alguma medida, plásticos 
[...] somos seres plásticos em nossa constituição orgânica e em nossas 
relações sociais. Assim, podemos entender que a aprendizagem, enquanto 
fruto da relação integrada do sujeito com o meio, do ser biológico com o 
social-cultural, da emoção com a razão, ela é plástica, fluida, flexível e 
dinâmica. (BRUNO, 2010, p. 45). 

 A geração Zappiens também é caracterizada por ter a capacidade de agir 

espontaneamente, o que pode ser considerado uma vantagem, já que eles conseguem atingir 

diversas metas em menos tempo. Além disso, com o avanço da internet, em que as fronteiras 

são líquidas, onde é possível se comunicar com diversas pessoas em qualquer lugar do mundo 

em tempo real, a geração Zappiens também sofreu com esse avanço. Segundo Haraway 

(1991), “exatamente da mesma forma que o novo ecossistema é gerado a partir do 

apagamento de fronteiras, assim também o são seus/suas habitantes" (HARAWAY, 1991, 

p.177-178). 

 Entretanto, há convergências acerca desse assunto. Para alguns autores e estudiosos, 

como Daniel Goleman (2014) em seu livro intitulado "FOCO - A atenção e seu papel 

fundamental para o sucesso", a enxurrada de informações e dados durante a realização de 

algumas tarefas podem estar dificultando na capacidade de prestar atenção nas mesmas. 

Goleman (2014) cita uma frase de Hebert Simon, economista vencedor do Nobel, que em 

1997 já atenuava que, apesar do mundo está sendo rico em informações, esse excesso 

consome atenção e "a atenção de quem a recebe. Eis porque a riqueza de informações cria a 

pobreza de atenção" (GOLEMAN, 2014, p.17). 

 Goleman (2014) vai mais longe garantindo que  

[...] há muita gente que considera "dividir" a atenção em multitarefas, o que 
a ciência cognitiva nos mostra ser uma ficção também. Em vez de ter um 
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balão de atenção elástico para usar em conjunto, temos um canal fixo e 
estreito para repartir. Em vez de dividi-la, nós, na realidade, trocamos 
rapidamente. Essa troca enfraquece a atenção do envolvimento completo e 
concentrado (GOLEMAN, 2014, p.27). 

 O autor ainda menciona o fato de que "nosso foco está continuamente lutando contra 

distrações, tanto internas, quanto externas" (GOLEMAN, 2014, p.16). Uma dessas distrações 

pode ser ilustrada com um episódio ocorrido com frequência nas salas de aula: o uso do 

celular. Acontece por diversas vezes em sala de aula o celular de um aluno tocar ou sinalizar 

que chegou uma mensagem, e ele ficar impaciente para lê-la. Essa ocorrência enfatiza a 

questão de que as tecnologias estão e se fazem presentes na vida cotidiana dos adolescentes e 

até mesmo de alguns adultos. 

 Porém, Goleman (2014) não é completamente radical e fechado quando afirma que as 

tecnologias podem causar distrações, mas ele também alega que "embora alguns argumentem 

que a aprendizagem e a memória facilitadas pela tecnologia nos emburrecem, também é 

possível afirmar que eles podem criar uma prótese mental que expanda o poder da atenção 

individual" (GOLEMAM, 2014, p.27). Desse modo, as teorias de Calliari e Motta (2013) de 

que os indivíduos da nova geração são capazes de realizar muitas tarefas não são 

completamente recusadas por Goleman (2014). Além disso, ele chama a atenção para o fato 

de que "a capacidade de tirar nossa atenção de uma coisa e transferi-la para outra é essencial 

para o nosso bem-estar" (GOLEMAN, 2014, p.23). 

 Entretanto, Goleman (2014) não deixa de reafirmar que  

[...] aprendemos melhor com a atenção focada. Quando nos focamos no que 
estamos aprendendo, o cérebro situa aquela informação em meio ao que já 
sabemos, fazendo novas conexões neurais. [...] Quando nossa mente divaga, 
nosso cérebro ativa uma porção de circuitos neurais que murmuram sobre 
coisas que não tem nada a ver com o que estamos tentando aprender. Sem 
foco nenhuma lembrança clara do que estamos aprendendo fica armazenada 
(GOLEMAN, 2014, p.24). 

 Por isso, essa nova geração de alunos é vista como superficiais, por estarem 

acostumados a realizar muitas atividades ao mesmo tempo, correm o risco de se distraírem, e 

algumas informações obtidas não se transformam em conhecimento. O que não quer dizer 

que é uma desvantagem, já não é mais necessário gravar fórmulas, tabuadas, datas históricas 

importantes, visto que, só é preciso ter o acesso à internet e todas essas informações já são 

alcançadas, apesar de não serem (na maioria das vezes) assimiladas. 
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 Sendo assim, a geração Zappiens é uma geração que vem buscando alterações do 

contexto escolar, pois é uma geração permeada pelas novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, que pensam e agem de maneiras bem diferentes das gerações anteriores. Como 

foi apresentado anteriormente, diversos autores concordam que essa nova geração tem 

capacidades diferentes, conseguem realizar diversas tarefas ao mesmo tempo, são mais 

visuais, pensam de maneira hipertextual, gostam do instantâneo e costumam buscar as 

informações na internet primeiramente, dentre tantas outras características. Além disso, por 

ser uma geração onde a internet e os celulares estão cada vez mais difundidos na sociedade, a 

geração Zappiens não consegue desvincular-se deles. Desse modo, é nítido que essa nova 

geração traz desafios para a educação, principalmente para o professor, pois este deve 

repensar sua maneira de ensinar e aprender. Portanto, essa pesquisa mostrou como isso 

acontece no interior de uma escola pública no município de Campos dos Goytacazes.  
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

No Brasil, como dito anteriormente, houve um crescimento significativo no número 

de adolescentes que possuem telefone móvel. De acordo com o IBGE, em 2011, eram mais 

de 115 milhões de pessoas que tinham celular. Consequentemente, também houve 

crescimento expressivo no número de aquisição de celulares pelos estudantes, isto é, mais de 

37 milhões. 

Hoje, em 2015, esse número deve ser ainda maior. É possível notar que alguns 

indivíduos possuem dois ou mais aparelhos. Em contraste a esses dados, pode-se perceber 

que a região Sudeste é a que tem a parcela mais significativa de indivíduos que possuem o 

celular, somando aproximadamente 53 milhões, diferentemente dos indivíduos das outras 

regiões que têm um número muito abaixo da região Sudeste, como foi visto nas tabelas do 

IBGE nos capítulos anteriores. 

 A partir disso, iremos expor alguns dados empíricos da nossa pesquisa que tem por 

objetivo analisar as interferências do celular na sala de aula. A pesquisa foi realizada em uma 

escola pública estadual no município de Campos do Goytacazes, interior do estado do Rio de 

Janeiro. A pesquisa contou com alunos do Ensino Médio, do 1° e 2° anos. 

 Foram selecionadas uma turma d o 1° ano com 19 alunos – 10 meninos e 9 meninas – 

e uma turma do  2° ano com 21 alunos – 8  meninos e 13  meninas, totalizando uma amostra 

de 40 alunos. Além disso, a pesquisa contou com entrevistas com 15 professores, das duas 

turmas. 

 Vale ressaltar que, como mencionado por Cardoso (2009), 

O que define o rigor de uma pesquisa de campo não é a quantidade de atores 
observados ou a quantidade de dados criados sobre eles, mas a variedade de 
tipos de fonte de dados e as possibilidades de comparação entre eles. As 
pesquisas de campo criam suas próprias fontes de dados, não recorrendo 
àquelas criadas por terceiros, como séries documentais e estatísticas. Faz-se 
necessário, então, elaborar uma quantidade significativa de tipos de fonte de 
dados para que o pesquisador de campo possa criar os dados amparados em 
fontes de naturezas distintas (CARDOSO, 2009,  p.115). 

  

Portanto, apoiando-se em Cardoso (2009), essa pesquisa tem um número significativo 

de atores, possibilitando uma análise empírica.  
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4.1. Metodologia 

 

Este item irá explicar os métodos utilizados para realização desta pesquisa, os 

procedimentos que foram seguidos e o porquê de terem sidos escolhidos para efetivação dos 

resultados. 

 Esta pesquisa que teve como objetivo analisar as possíveis influências do celular na 

sala de aula, consistindo em um estudo etnográfico. Uma vez que, foi desenvolvida "por meio 

da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para 

captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo" (GIL, 2002, p.53).  

Além disso, a pesquisa foi qualitativa e quantitativa.. Demo (2001) explica que "toda 

realidade social é, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa, não cabendo qualquer 

dicotomia" (Demo, 2001). De acordo com Kauark (2010),  

[...] a pesquisa qualitativa "considera que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 
números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa" (KAUARK, 2010, p.26). 

 Dessa maneira, os procedimentos metodológicos que foram utilizados para esta 

pesquisa são as observações em sala de aula, anotações no caderno de campo, as falas dos 

alunos e professores, aplicação de questionário, além de entrevistas individuais. A inserção 

das entrevistas na metodologia do projeto se deu pelo fato de que durante a sua realização foi 

possível questionar e complementar alguns dados do questionário, podendo assim, confrontar 

os dados diretos com dados indiretos.  

 Pedro Demo (2002) em seu artigo sobre Cuidado Metodológico: signo crucial da 

qualidade, em que trata da relevância metodologia científica para formação do conhecimento 

e sua importância para a qualidade científica, reforça esse pensamento, afirmando que, "a 

importância do conhecimento está em sua potencialidade disruptiva: sua qualidade mais 

profunda não é constatar, afirmar, verificar, mas questionar (DEMO, 2002, p.361). Dessa 

forma, o que se buscou não foi somente uma análise, constatação, verificação, afirmação, 

descrição e investigação, mas sim um questionamento. Pretende-se questionar acerca do fatos 

ocorridos no cotidiano escolar, considerando os aspectos sociais ocorridos no interior da sala 

de aula relacionados ao uso do celular. 

 A pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual no município de Campos dos 

Goytacazes. A escola fica situada em uma das avenidas mais movimentadas da cidade e 
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funciona nos turnos da manhã, tarde e noite, com Ensino Fundamental, Médio e EJA.  A 

escola possui sala de diretoria; sala de professores; sala de secretaria; sala da direção; sala de 

recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE); laboratório de 

informática; laboratório de ciências; quadra de esportes coberta; cozinha; refeitório; 

despensa; biblioteca; banheiros; almoxarifado; auditório; pátio coberto; e pátio descoberto. 

 A pesquisa contou com quatro procedimentos metodológicos, a observação na sala de 

aula; anotações no caderno de campo, aplicação dos questionários aos alunos e realização das 

entrevistas com professores. A observação em sala de aula foi baseada nos conceitos de 

GEERTZ, nas falas de Cardoso e Penin (2009), que, segundo ele, 
 

[...] a conquista da “solidariedade” e da “camaradagem” dos atores de 
campo torna-se necessária porque o pesquisador é um “invasor 
profissional”. Por isso, ele precisa conquistar a confiança dos atores de 
campo para garantir que sua convivência no contexto seja a mais 
significativa possível (CARDOSO, PENIN 2009, p.117). 

 

 Por isso,  

Se a solidariedade e a camaradagem são condições essenciais para a 
realização de uma pesquisa de observação de sala de aula, elas não precisam 
levar o pesquisador a reproduzir o discurso dos atores de campo. Uma 
pesquisa de observação de sala de aula não precisa ter a pretensão 
documentadora de resgatar ou de preservar para a posteridade as falas dos 
professores. Ela também não precisa ter “aspirações democráticas” de 
incluir objetos tradicionalmente desprezados pela pesquisa social. Uma 
pesquisa de observação de sala de aula não precisa contemplar essas duas 
aspirações porque não tem o poder de apresentar objetivamente os 
pensamentos, as falas ou outras ações dos atores de campo. O que a 
pesquisa de campo apresenta são dados construídos pelo pesquisador. Todas 
as informações obtidas pelo pesquisador em campo são fontes e não dados 
(CARDOSO,  PENIN, 2009, p.118). 

  

 Vale ressaltar que os nomes dos alunos foram alterados, assim como não foram 

mencionados os nomes dos professores para que mantivéssemos o anonimato dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa. 

Dessa maneira, as anotações de campo foram fundamentadas nesse conceito. Buscou-

se interpretar as representações dos atores de campo, descrevendo, ao invés de registrar. Indo 

mais além, a observação da sala de aula, e, consequentemente, as anotações de campo e os 

outros procedimentos metodológicos, podem, mesmo que não sendo totalmente, gerar uma 

interpretação da cultura escolar. Embora os resultados de uma pesquisa de observação em 

sala de aula não sejam capazes de representar os atores de campo, eles identificam os 

fenômenos que ocorrem na sociedade escolar. 
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4.2 Desenvolvimento 

 

Em um primeiro momento, entrei em contato com a direção da escola, que me recebeu 

abertamente, alegando que poderia ficar a vontade para pesquisa, e que traria grande ajuda 

para escola, já que é um tema novo, mas que vem causando bastantes conflitos no ambiente 

escolar. Durante a minha conversa com a diretora, ela disponibilizou duas séries para serem 

pesquisadas, me orientou a escolher uma turma do 1° ano e uma do 2°, pois assim o trabalho 

poderia ter uma continuidade, já que o 3° iria se formar. 

 Ao escolher as séries, ela me encaminhou para o inspetor da escola, que escolheu as 

turmas que seriam pesquisadas. Após isso, fui apresentada às turmas como estagiária da 

UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Pedi para que não me 

apresentasse como pesquisadora, nem qual era o motivo de eu estar presente em sala de aula 

para que o comportamento, tanto dos alunos, quanto dos professores, não fossem alterados. 

 A partir disso, fiquei oito semanas em cada turma fazendo a observação e anotações 

no caderno de campo. Quando me senti segura, e percebi que os atos estavam ficando 

repetitivos, resolvia ir para a outra turma. Somente depois de observar as duas turmas, 

apliquei o questionário. Essa escolha se deu, pelo simples fato de não haver conversas sobre o 

que foi feito em uma turma e o que provavelmente iria acontecer na outra. Busquei a 

discrição para que o comportamento não mudasse ao longo da pesquisa. 

 Seguidamente, pedi novamente ao inspetor para que me disponibilizasse um horário 

para aplicação dos questionários, e ele, gentilmente, disponibilizou uma sala. Os 

questionários foram aplicados e recolhidos no mesmo dia. Já as entrevistas com os 

professores foram realizadas em períodos diferentes. Como cada professor dava aula em um 

dia da semana, eu mesma os interrogava pedindo a autorização para realização da entrevista, 

posto que a escola me deixou livre para caminhar no interior da escola e para abordar os 

professores. 

 Depois de recolher todos esses dados, eles foram tabulados, transcritos e analisados. 

Desse modo, a pesquisa contou com quatro tipos de abordagens metodológicas, observação 

em sala de aula; anotações no caderno de campo; aplicação de questionários; e realização de 

entrevistas. 
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4.3. Análise das observações em sala de aula 
 

Ao iniciar minha observação, pude perceber que, apesar dos professores pedirem para 

que os celulares fossem guardados, nada era modificado, os alunos permaneciam com o 

celular na mão e/ou com os fones nas orelhas. Durante todos os dias de observação, os alunos 

utilizavam o celular tranquilamente. Esporadicamente, alguns professores chamavam a 

atenção pelo uso do celular, mas não aconteciam grandes mudanças. Foi o que ocorreu 

durante a minha observação em uma das aulas de Inglês no 1º ano, em que a professora, ao 

iniciar o conteúdo da matéria, percebeu que a maioria dos alunos estava mexendo no celular, 

alguns ouvindo música, outros jogando, outros enviando mensagens e etc. Nesse momento, a 

professora interrompe a aula e pede a atenção dos alunos. Ela diz que deveria ensinar o 

conteúdo, mas que no momento era necessário uma conversa. Ela iniciou dizendo que na vida 

fora da escola, teriam regras também, e que não seria admissível usar o celular durante uma 

entrevista de emprego, ou até mesmo no emprego, durante um concurso público, assim como 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. O discurso durou todo o tempo da aula, ou seja, 

os 50 minutos. Ela ainda ressaltou que gostaria de vê-los bem de vida, estudando, buscando 

um futuro melhor. Vale lembrar que os professores não sabiam sobre o que eu estava 

pesquisando, e muitas vezes não sabia que eu era pesquisadora, pois muitos deles vieram 

perguntar se eu era aluna nova. 

Depois de encerrada a aula, falei para aluna MJ. que a professora de Inglês era legal, 

ela respondeu que não, que :"ninguém me manda desligar o celular". Depois disso, os alunos 

ficaram à espera do próximo professor, e continuaram a mexer no celular. E assim se sucedeu 

as aulas seguintes, nada foi alterado, os alunos permaneciam com o celular à mão. Porém, 

quando a professora de Português do 1º ano iniciou a explicação de como seriam feitas as 

provas, os alunos evitaram o uso do celular. Desse modo, é possível perceber que quando os 

alunos buscam uma concentração maior para um determinado assunto, eles evitam o uso do 

celular. 

Outro fato que me chamou a atenção, foi quando a Professora de Português do 1º ano 

pediu licença para ligar e disse assim: 

“Vou ligar porque é questão de saúde, eu não gosto de fazer isso, porque não gosto 

que vocês façam” (Professora de Português – 1º ano). 
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Nesse momento, nenhum aluno contestou a fala da professora. Todavia, a monitora do 

aluno surdo do 1º ano utilizava o celular o tempo todo, inclusive durante a explicação dos 

professores, deixando o aluno em condições desfavoráveis aos demais colegas de turma, já 

que sua obrigação era utilizar das línguas de sinais para auxiliar na aquisição de 

conhecimento deste aluno. 

Desse modo, se a monitora não era proibida de utilizar o celular durante a aula, 

porque nenhum professor chamou a atenção, os alunos também se viam nesse direito. Isso 

ocorria apesar de ter em torno de toda a escola, nos corredores, nos paineis, do lado da porta 

das salas um cartaz com a Lei 5222/087sobre a proibição do uso de aparelhos eletrônicos na 

sala de aula, como é possível ver na Figura 9 a seguir: 

 
Figura 9 - Cartaz de aviso sobre a Lei 5.222/08 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Além disso, os alunos utilizavam o celular para pesquisar fatos referentes à matéria, 

como por exemplo, a fala de dois alunos do 2° ano que estavam com o celular a mão: 

“Tá fazendo o trabalho de História? Não to procurando o de Português” (Alunos – 

2° ano). 

                                                            
7 Essa Lei foi modificada pela Lei 5453/09 que "dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular e outros aparelhos nas 
escolas estaduais do estado do rio de janeiro. Art. 1º -  Fica proibido o uso de telefones celulares, walkmans, diskmans, 
ipods, mp3, mp4, fones de ouvido e/ou bluetooth, game boy, agendas eletrônicas e máquinas fotográficas, nas salas de aulas, 
salas de bibliotecas e outros espaços de estudos, por alunos e professores na rede pública estadual de ensino, salvo com 
autorização do estabelecimento de ensino, para fins pedagógicos". 
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Outra vez ocorreu com uma aluna do 2° ano: 

Ah! A professora é esperta, arrancou a folha de resposta do exercício de casa para 

eu não copiar, mas eu procuro na internet (do celular), coloco lá a perguntinha. 

(Aluna L. - 2° ano). 

Em uma conversa durante o intervalo das aulas, dois alunos do primeiro ano 

copiavam as respostas de um trabalho que tinham esquecido de fazer. Um copiava da internet 

usando o celular e o outro copiava do livro. As falas foram as seguintes: 

" Por isso que é bom ter celular com internet". (Aluno A. - 1° ano) 

E outro responde: 

"Por isso que é bom ter livro" (Aluno J. - 1° ano). 

 Desse modo, o celular tem sido um aliado dos alunos, auxiliando nos trabalhos 

escolares e sendo um companheiro diário para realização dos mesmos. Entretanto, ao mesmo 

tempo em que o celular os auxilia, ele também interfere no andamento da aula. Foi o que 

ocorreu durante a aula de Matemática no 2° ano. Uma aluna, ao pegar o celular durante a 

aula, percebeu que um colega de turma tinha apagado a rede social digital Whatsapp do 

celular dela, o que causou uma grande intervenção na aula. A professora chama a atenção, 

porém eles continuam falando no assunto, só que dessa vez em tom mais baixo. Outra 

interferência, foi quando esconderam o celular de uma aluna e ela desesperada, tumultuou a 

turma toda, andando de um lado ao outro pedindo o celular. Fica claro que qualquer objeto 

que suma em uma sala de aula também pode causar tumulto. Entretanto, o celular, por ser um 

objeto onde estão seus contatos, conversas, fotos, vídeos, dentre outras coisas, como senhas 

pessoais, o sumiço deste pode causar uma grande desordem. 

 Outra interferência do celular aconteceu durante a aula de História no 2º ano em que o 

celular tocou. A professora perguntou: 

”O que é isso, gente?” (Professora de História – 2º ano). 

 Permanece o burburinho na sala e a aula continua. Interferências como essa 

atrapalham o andamento da aula, já que foi necessário a sua interrupção. No entanto, essas 

interferências não acontecem somente com o celular, acontece também quando um aluno 

conversa alto com o outro, quando o inspetor vai dar um recado na turma, quando alguém 
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pede algo emprestado, e até mesmo quando toca o sinal do intervalo de outra turma, dentre 

tantas outras ações.  

 Outra grande influência do celular na sala de aula é na maneira como as cadeiras são 

organizadas, os alunos buscam sentar perto das tomadas para que possam carregar seus 

celulares. Mesmo os professores chamando a atenção para que se posicionem em forma de 

fila, alguns alunos ainda permanecem perto das tomadas. 

 Outro fato que ocorreu com bastante frequência na sala de aula foi a não-permissão 

dos professores para o uso do celular como pesquisa. Muitos diziam a seguinte frase: 

“Pode procurar no livro, no caderno, só não pode pesquisar no celular”. 

Em algumas vezes, os alunos pediam para que pudessem pesquisar no Google, porém 

os professores não autorizavam. Então, o aluno L.F. do 2º ano pede para o colega que estava 

fazendo a atividade para mandar uma foto das respostas para o grupo da turma. Calliari e 

Motta (2012) já atentavam para isso, como na citação da página 56, em que diz que os “bons” 

e “maus” alunos sempre existiram, a diferença é que hoje em dia eles possuem diversos 

aparatos tecnológicos, tanto para ajudá-los a pesquisar novas informações, quanto para copiar 

informações já obtidas por outrem. 

 Durante a aula de História, um aluno estava ouvindo música, e a professora chamou a 

atenção dele, por está ouvindo música, ele não ouviu o chamado da professora e então ela 

disse:  

"Ele nem está me ouvindo, mas terça tem conselho de classe e tudo isso será dito" 

(Professora de História - 1° ano). 

A escola disponibilizou a minha participação no conselho de classe como ouvinte. 

Sentei-me no canto da sala e ouvia atentamente todas as falas dos professores, entretanto, o 

uso do celular na sala de aula não foi mencionado por nenhum dos professores presentes. 

Outro aspecto que me chamou bastante atenção, foi que mesmo na aula de Educação 

Física, em que os alunos fazem atividades físicas, eles utilizam o celular. Enquanto jogam 

vôlei, queimado, futebol, eles estão com os celulares no bolso, e os fones no ouvido. Isso 

pode ser compreendido, como Calliari e Motta (2012) dizem, por serem jovens que 

conseguem realizar diversas tarefas ao mesmo tempo. 
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Foi possível perceber que algumas interferências do uso do celular aconteciam 

durante as aulas e que os professores não aceitavam este uso, apesar de não tentarem 

modificar de maneira efetiva esse cenário atual. Os alunos por sua vez, utilizavam esses 

aparelhos de maneira livre, a fim de auxiliá-los a fazerem pesquisa, ou então, para ouvir 

música durantes as aulas. Dessa forma, mas análises  das observações na sala de aula não se 

esgotam por aqui, elas também serão feitas ao longo das outras análises. 

 

4.4 Análise dos Questionários 
  

 A aplicação do questionário só foi realizada com os alunos, contabilizando uma 

amostra de 40 alunos das duas séries. Na aplicação dos questionários, ao serem perguntados 

se possuíam celular, a resposta foi unânime, todos os alunos responderam que “SIM”, e a 

maioria respondeu que possui plano de internet, como é possível ver na no Gráfico 1 e no 

Gráfico 2 a seguir: 

 
Gráfico 1 - Você possui celular? 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 Como foi possível observar todos os alunos responderam que possuem celular, 

mostrando uma relação equiparada à Tabela 3 (página 43) do IBGE que mostra um 

crescimento significativo da posse do uso do celular entre os estudantes. Indo mais além, dos 

40 alunos que possuem celular, somente 15% não tem plano de acesso à internet (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Seu celular possui plano de acesso à Internet? 

Fonte: Dados da Pesquisa 
  

 Desse modo, levando em consideração o número expressivo de alunos que têm acesso 

à internet e a resposta unânime de possuidores de celular, seria provável que os alunos iriam 

utilizá-lo durante as aulas, já que muitos deles questionavam as aulas, confessavam à mim 

nos intervalos, que achavam algumas aulas muito chatas, tediosas, e que tinham professores 

que não se comprometiam com os conteúdos que deveriam ser ensinados. 

 O fato de algumas aulas não agradarem aos alunos era um elemento significativo para 

que eles utilizassem o celular. Durante as minhas observações em sala de aula pude perceber 

que quanto mais eles reclamavam que a aula era monótona e até mesmo "chata", o celular 

servia como uma válvula de escape. Aulas como, por exemplo, a de História e Sociologia no 

1° ano, o uso do celular era mais evidente. Já as de Português e Filosofia também no 1° ano, a 

utilização do celular se dava de maneira mais branda. Apesar de Filosofia ser uma matéria 

que boa parte dos alunos reclamavam que não gostavam, eles gostavam da maneira como o 

professor a conduzia, tornando-a, assim, atrativa, o que poderia evitar o uso do celular de 

maneira exacerbada.  

 Calliari e Motta (2013) lembram que, muitas vezes, essa geração não tem muito que 

fazer, por isso,  

Nesses momentos, instantaneamente, o aparelho de celular toma conta e passa a ser 
o principal, se não único, companheiro. Por meio do celular ou de qualquer outro 
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dispositivo móvel os jovens disponibilizam algo muito valioso: seu tempo de 
atenção (CALLIARI e MOTTA, 2013, p.86). 

Baseando-se nisso, na resposta à pergunta, se eles utilizavam o celular durante as 

aulas foi a seguinte: 

 

 
Gráfico 3: Você utiliza o celular durante a aula? 

Fonte: Dados da Pesquisa 
  

 Vale ressaltar, que há uma parte da amostra que respondeu que não utiliza o celular 

durante as aulas e nas observações em sala de aula pude perceber isso. No 2° ano, por 

exemplo, os dois alunos que responderam que não utilizam, responderam de maneira 

coerente, pois percebi durante as aulas que eles realmente não usavam, a não ser nos 

intervalos. Dessa maneira, os dados quantitativos são coerentes com os dados qualitativos, 

isto é, o que foi respondido nos questionários foi o mesmo observado em aula.  

 Em uma segunda análise do gráfico anterior, foi notável que os alunos ficaram em 

dúvida para responder se usavam o celular ou se era às vezes. Na verdade, tem-se como 

hipótese que, caso selecionassem a resposta “às vezes”, estariam admitindo que usam o 

celular durante as aulas, por isso o receio de escolher a opção “sim”. O que é significativo, é 

que os alunos usam de maneira constante o celular durante as aulas. A partir disso, 
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perguntamos se acreditavam que conseguiam se concentrar para aprender a matéria mesmo 

utilizando o celular, obtivemos a seguinte resposta: 

 
Gráfico 4: Você acredita que consegue se concentrar para aprender a matéria, mesmo utilizando o 

celular durante as aulas? 
Fonte: Dados da Pesquisa   

 Como foi possível ver,  uma grande parte dos alunos acreditavam que conseguiam se 

concentrar para aprender a matéria mesmo que estivessem utilizando o celular, porém um 

número considerável de alunos responderam que não. Recordando o início do capítulo 3 deste 

trabalho, não há uma generalização dessa nova geração, apesar de alguns autores afirmarem 

que essa geração é capaz de realizar diversas tarefas ao mesmo tempo sabe-se que não são 

todos os alunos que são e/ou se sentem parte dessa geração. 

 Contudo, quando foram perguntados o porquê de terem escolhido uma dos opções, 

obtivemos respostas bastante diferentes, por um lado, alguns alunos assumiam não conseguir 

se concentrar utilizando o celular, como nas respostas a seguir:  

 
Figura 10 - Resposta do Aluno Ax. – 1º ano 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Figura 11 - Resposta da Aluna T. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Figura 12 - Resposta do Aluna LRY. – 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Figura 13 - Resposta do Aluno DK. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 Esses alunos concordam com Goleman (2014) quando ele diz que "quando nossa 

mente divaga, nosso cérebro ativa uma porção de circuitos neurais que murmuram sobre 

coisas que não têm nada a ver com o que estamos tentando aprender. Sem foco, nenhuma 

lembrança clara do que estamos aprendendo fica armazenada" (GOLEMAN, 2014 p. 24). 

Skinner (1999)  vai além quando diz que “um estudante que não está prestando atenção 

obviamente não está aprendendo” (SKINNER, 1999, p.258). Para Skinner (1999) o "prestar 

atenção" é essencial para que haja o aprendizado. 

 Por outro lado, alguns alunos concordam com os autores Calliari e Motta (2012), 

Tapscott (2010) dentre outros, que afirmam que essa nova geração é capaz de realizar duas ou 

mais atividades ao mesmo tempo. Esses alunos  responderam que os celular não interfere na 

concentração: 

 
Figura 14 - Resposta do Aluno P. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Figura 15 - Resposta da Aluna A. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 16 - Resposta da Aluna B. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Figura 17- Resposta da Aluno LZ. – 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 Essa última aluna, assim como alguns outros alunos, levou em consideração que a 

música é uma forma que ela encontrou para se concentrar, é como se a música fosse um plano 

de fundo para auxiliá-la na realização das atividades. Já a Aluna B. levantou uma questão 

interessante para a pesquisa: o aparelho celular não é o único elemento no ambiente de sala 

de aula capaz de influenciar na concentração dos alunos, nem no andamento das aulas. Como 

já foi mencionado no item 4.3, quando o sinal do intervalo de outra turma tocava, ou quando 

o inspetor pedia para dar um recado, ou um aluno de outra turma queria falar com o (a) 

professor (a), havia uma interrupção no desenvolvimento dos ensinamentos. Assim como, 

não era necessário que os alunos não estivessem mexendo no celular, ou olhando para o que o 

professor dizia, há muitos casos que os alunos estavam olhando para o professor, mas não 

estavam prestando atenção no que era dito. 

 Como foi possível ver no Gráfico 4, a maioria dos alunos acredita que consegue se 

concentrar, mesmo utilizando o celular. Apesar de não termos dados que comprovem que 

realmente os alunos assimilaram ou não a matéria, pois são dados muito subjetivos e que 

envolvem diversos outros fatores, pelo menos foi constatado por eles mesmos que é possível 

se concentrar e utilizar o celular. Prensky (2001) já alertava para isso, quando afirmava que 

os sujeitos nativos digitais conseguem fazer duas coisas ou mais ao mesmo tempo. Calliari e 

Motta (2013) concordam com Prensky (2001) quando dizem que alguns estudos mostram que 

o cérebro dessa geração se tornou multimídia, 

[...] capaz de entender inúmeros estímulos a um só tempo e de construir um 
novo raciocínio, estabelecendo relações lógicas entre temas aparentemente 
díspares, o que não é muito simples. [...] Parece haver pouca dúvida de que 
as tecnologias à quais os jovens são submetidos desenvolvem a associação 
de estímulos e a realização de tarefas simultâneas com muito mais facilidade 
(CALLIARI e MOTTA, 2013, p.90). 
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 Desse modo, os alunos e os autores são concordantes em relação à capacidade de 

fazerem diversas coisas ao mesmo tempo. Porém, ao serem perguntados de qual maneira a 

finalidade que eles usam interfere na sua capacidade de concentração durante a aula, a 

maioria dos alunos admite que interfere às vezes, já o Whatsapp, a maioria assume que 

interfere sempre (Gráfico 5). Portanto, há uma divergência, pois algumas atividades 

necessitam de uma maior concentração para ser realizada. Essa afirmação é comprovada por 

Goleman (2014), como foi citado na página 58. 

 
Gráfico 5: De que maneira a finalidade que você usa o celular interfere na sua capacidade de 

concentração durante a aula? 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 Apesar de grande parte dos alunos acreditarem que conseguem se concentrar 

utilizando o celular e assinalar que algumas atividades interferem na sua concentração, ao 

serem perguntados sobre a lei que proíbe o uso do celular na sala de aula, 19 alunos não 

concordam, porém 17 dizem concordar, sendo 4 alunos que ficaram entre as duas respostas. 

Vejamos algumas respostas a seguir dos que concordam: 

 
Figura 18 - Resposta do Aluno A. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 19 - Resposta do Aluno D. P. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Figura 20 - Resposta da Aluna M. J. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Figura 21 - Resposta da Aluna EY. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Figura 22 - Resposta da Aluna V. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Figura 23 - Resposta da Aluna K. – 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 24 - Resposta da Aluna P. – 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O número dos que concordam é significativo para a quantidade que afirma conseguir 

se concentrar usando o celular na sala de aula. Foi possível perceber isso nas observações na 

sala de aula. Alunos que utilizavam o celular o tempo todo, disseram concordar com a lei. Há 

um paradoxo, porque mesmo acreditando que o celular possa os atrapalhar, eles continuam 

utilizando. 

Porém, muitos outros alunos, concordam com diversos autores que falam sobre essa 

nova geração, que conseguem realizar diversas tarefas ao mesmo tempo. É o caso dos alunos 

I., L.A e LR do 2° ano. Veja as respostas a seguir: 

 

 
Figura 25 - Resposta da Aluna I. – 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Figura 26 - Resposta da Aluna L. A. – 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 27 - Resposta da Aluna LR – 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Ainda há alunos que não concordam com a lei, porque admitem utilizar o celular 

durante toda a aula. Uma resposta que chama atenção é a do aluno L.F do 2º ano, que é a 

seguinte: 

 
Figura 28 - Resposta do Aluno L.F. – 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A resposta desse aluno é relevante porque ele ressalta o que Calliari e Motta (2013) e 

Prensky (2001) dizem que tecnologia poderia ser o sobrenome dessa nova geração, além 

disso, grande parte das gerações anteriores também não conseguem desvincular-se das 

tecnologias, apesar de serem imigrantes digitais, os sujeitos das gerações anteriores estão 

envolvidos nesse universo tecnológico. 

 A resposta do aluno L.F. do 2° ano pode ser representada por Tapscott (1999), 

juntamente com Calliari e Motta (2012), Prensky (2001), Green e Bigum (2013), que 

concordam com quando ele diz que: 

 
Os adultos precisam adaptar-se a um processo de aprendizado diferente e 
bem mais difícil. Com assimilação, as crianças vêem a tecnologia como 
apenas mais uma parte de seu ambiente e a assimilam juntamente com as 
outras coisas. Para muitas crianças, usar a tecnologia é tão natural quanto 
respirar. [...] Assimilar a mídia digital é fácil em comparação com os outros 
desafios da vida (TAPSCOTT, 1999, p. 38-39). 

  

Tanto para os autores, quanto para o aluno L.F., é percebido que a tecnologia já é 

parte de todo um contexto social mundial. Não há como desvincular-se dela, não há como 

retroceder, por isso os professores e toda a comunidade escola deve estar atento para uma 
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nova utilização do celular na sala de aula. No entanto, há também aqueles alunos que não 

concordam com a proibição do celular, como é possível observar nas próximas figuras: 

 
Figura 29 - Resposta do Aluno P. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Figura 30 - Resposta do Aluno P. F. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Figura 31 - Resposta do Aluno H. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Figura 32 - Resposta da Aluna LK – 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Figura 33 - Resposta do Aluno L. M. – 2º ano 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Figura 34 - Resposta do Aluno M. – 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Figura 35 - Resposta da Aluna L. M. – 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Figura 36 - Resposta da Aluna EPHY – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 Alguns alunos alegam que proibindo ou não o celular, a sua utilização é um fato. 

Além disso, a resposta da Aluna EPHY. do primeiro ano retrata bem o que Ribeiro, Leite e 

Sousa (2009) dizem, que: 

O fato de a posse do aparelho ser bastante comum também gera convenções 
sociais, como avisar obrigatoriamente onde se está aos pais ou namorados, 
não havendo a desculpa de estar incomunicável. Nesse sentido, o contato 
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perpétuo parece ser diretamente proporcional ao desenvolvimento da 
tecnologia (RIBEIRO, LEITE e SOUSA, 2009, p.195). 

  
 Para esses autores, assim como para a aluna, hoje em dia, é imprescindível que as 

pessoas contatem umas as outras e que saibam notícias em tempo real. Hoje é comum ver 

pessoas postando fotos no mesmo momento em que elas foram tiradas. Bauman (2001) 

chama esses sujeitos de nômades, em que o importante é o imediatismo,  Bauman diz que o: 
 

Corpo esguio e adequação ao movimento, roupa leve e tênis, telefones 
celulares (inventados para o uso dos nômades que têm de estar 
"constantemente em contato"), pertences portáteis ou descartáveis – são os 
principais objetos culturais da era da instantaneidade (BAUMAN, 2001, p. 
149). 

 A necessidade de estarem sempre à disposição faz com que alguns alunos achem 

desnecessário que os celulares cheguem a ser desligados em aula.  Isso confirma também a 

fala de uma aluna, que reclama da falta de privacidade, caso não pudesse utilizar o celular na 

aula, ela diz que: 

 

 
Figura 37 - Resposta da Aluna LR.– 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  
 

 Isso ocorreu com a ampliação da posse do telefone celular, e consequentemente da 

diminuição dos telefones fixos, hoje paramos de ligar para as casas e começamos a ligar para 

o celulares, isso se deve ao fato, que, geralmente quem atende o próprio celular é o dono do 

aparelho, estreitando a aproximação de quem quer falar com ele e dando mais mobilidade aos 

usuários. Outro fator importante do telefone celular é que estando com eles em mãos e com 

acesso a internet ou até mesmo usando o SMS, os seus utilizadores não costumam se sentirem 

sozinhos, pois é possível contatar uma vasta rede de amigos e/ou conhecidos e distrair-se com 

diversas informações e jogos. Até mesmo durante a madrugada, durante uma insônia, ou ao 

longo de uma aula "chata". 
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 Essas afirmações podem ser confirmadas no Gráfico 6 a seguir, que mostra quais 

foram as funções mais utilizadas pelos alunos durante as aulas:  

 

 
Gráfico 6: Para qual finalidade você utiliza o celular DURANTE A AULA? 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 No Gráfico 6 vista anteriormente, pode-se perceber que o que os alunos mais utilizam 

em sala de aula é o envio de mensagens pelo Whatsapp e o que eles menos utilizam é o jogo. 

Ribeiro, Leite e Sousa (2009) em uma pesquisa realizada por eles, chamam a atenção para 

este fato, alegando que: 

 
Especificamente o SMS parece estar revolucionando a maneira como os 
jovens se comunicam. Todos os adolescentes entrevistados enfatizaram que o 
recurso é aquele que utilizam com maior freqüência, por se tratar de um modo 
mais rápido e conveniente de se comunicar. Este dado é tão significativo que 
alguns autores chegam a mencionar o fenômeno como celeiro de um tipo 
específico de cultura denominado Cultura do Polegar - 
 Thumb Culture (GLOTZ; BERTSCHI; LOCKE, 2005) (RIBEIRO, LEITE e 
SOUSA, 2009, p.195). 

   

 Levando em consideração que essa pesquisa foi realizada em 2009, em que o 

Whatsapp ainda era uma rede social digital desconhecida pelos brasileiros, e que ao surgir, 

tornou-se um dos meios mais importantes para se comunicar, já que com esse aplicativo é 

possível enviar e receber mensagens, áudios, fotos e vídeos, os SMS foram sendo cada vez 

menos utilizados. Por isso, os alunos que foram pesquisados nesse trabalho afirmaram que o 

que eles mais utilizam é enviar mensagens através do Whatsapp. 

 Contudo, recordando o Gráfico 5, os alunos responderam que o Whatsapp interfere 

"Sempre" na capacidade de concentração deles durante as aulas. Apesar de terem respondido 

que interfere sempre, no Gráfico 6 é a finalidade que eles mais usam. Foi possível notar que 
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estes alunos tinham a capacidade de concentração afetada, já que o Whatsapp era utilizado 

frequentemente, podendo, assim, dificultar o processo de ensino-aprendizagem ocorrido em 

sala de aula. Mediante a isso, gostaríamos de saber como os alunos acreditavam que tinham 

aprendido a matéria, por isso, foram perguntados, quando eles sabem que aprenderam a 

matéria, dando-os três opções, “Pela nota”; “Pela aplicação do conteúdo no dia-a-dia”; ou 

“Pela nota e pela aplicação”. A maioria acredita que seja tanto pela nota, quanto pela 

aplicação, que a junção desses elementos é o resultado de uma aprendizagem (Gráfico 7). 

 

 
Gráfico 7 - Quando você sabe que aprendeu a matéria? 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Como foi possível notar,  45% acredita que  aprende a matéria quando tiram nota na 

ou acima da média e pela aplicação do conteúdo no dia-a-dia. Souza (2008) concorda com os 

alunos, quando ele diz que: 

Não raro, e embora de uma forma já ultrapassada, os estudantes são 
obrigados a apreender grande quantidade de informações no ambiente 
escolar e nem sempre as informações se transformam em conhecimento. 
Conhecimento e informação estão interligados, mas o segundo só se 
transforma no primeiro quando o sujeito consegue ligar a informação nova 
com conceitos ou proposições relevantes preexistentes em sua estrutura 
cognitiva. É o que Edgar Morin denomina de religação de saberes, 
expressão que dá título a uma obra sua (SOUZA, 2008, p. 118). 
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 Desse modo, esses dois autores Souza e Morin, assim como as respostas dos alunos, 

acreditam que o conhecimento só é efetivado quando este lhe é útil para o dia-a-dia. Já no 

caso dos alunos, eles também selecionaram a opção da nota, acredita-se que para eles ainda é 

necessário o “passar de ano”. 

 Pelizzari et al. (2002) complementam, fundamentando-se em Ausubel (1982), dizendo 

que:  

A aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é 
incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire 
significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio. Ao 
contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu 
menos essa incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo 
passa a ser armazenado isoladamente ou por meio de associações arbitrárias 
na estrutura cognitiva (PELIZZARI et al., 2002, p. 38). 

 

 De acordo com Ausubel (1982), para que haja a aprendizagem significativa é 

necessário que o aluno tenha disposição para aprender e o conteúdo escolar que será ensinado 

deve ser significativo, o que também envolve a experiência de cada indivíduo. Pelizzari et al. 

(2002), vai além, afirmando que: 

Quando o conteúdo escolar a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já 
conhecido, ocorre o que Ausubel chama de aprendizagem mecânica, ou seja, 
quando as novas informações são aprendidas sem interagir com conceitos 
relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora 
fórmulas, leis, mas esquece após a avaliação (PELIZZARI et al., 2002, p. 
38). 

 Sendo assim, perguntei aos alunos, se eles acreditavam que poderiam aprender 

qualquer matéria dada na escola, a resposta foi surpreendente, porque a maioria respondeu 

que sim. Veja no Gráfico 8 a seguir: 
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Gráfico 8 - Você acredita que pode aprender toda e qualquer matéria dada na escola? 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 Dessa forma, supõe-se que os alunos ao selecionarem a resposta "Sim" estariam 

afirmando que não são depósitos de conhecimentos advindos dos professores, eles acreditam 

que são capazes de aprender toda e qualquer matéria através de suas forças de vontade. Com 

as respostas a seguir fica mais evidente a afirmação acima, segundo a maioria dos alunos, os 

estudantes a vontade de aprender deve partir deles próprio. 

 

Figura 38 - Resposta da Aluna E. – 1º ano 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 39 - Resposta do Aluno P. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  
Figura 40 - Resposta da Aluna A. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  
Figura 41 - Resposta do Aluno DK. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  
Figura 42- Resposta da Aluna B. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 Um grande número de alunos responderam que o aprendizado dependem deles e da 

vontade de aprender. Porém, outra grande parte respondeu que depende dos dois, o professor 

também deve querer e ensinar e utilizar metodologias para que a aprendizagem seja 

significativa. Veja nas imagens a seguir: 

 
 Figura 43 - Resposta do Aluno A. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 44 - Resposta da Aluna EPHY. – 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Figura 45 - Resposta da Aluna LN. – 2º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 Vale lembrar que todos os alunos mencionaram que o aprender depende do aluno, 

mesmo aqueles que responderam que ambos são responsáveis para um aprendizado efetivo. 

Nenhum aluno respondeu que os professores são os únicos responsáveis para essa efetivação. 

 Diante de todos estes dados expostos foi possível perceber que apesar da maioria dos 

alunos acreditarem que conseguem aprender a matéria mesmo utilizando o celular durante as 

aulas, eles responderam, em sua maioria, que o Whatsapp interfere sempre, sendo este o 

aplicativo mais utilizado pelos alunos. Também houve uma grande parte de alunos que 

concordam com a Lei de proibição do uso do celular nas salas de aula, o que tornou-se 

surpresa, já que sua utilização era constante. 

 

4.5 Análise das Entrevistas 
 

 Nessa parte da análise foram realizadas entrevistas somente com os professores, os 

alunos não participaram desse procedimento metodológico. As entrevistas foram feitas com 

15 professores, sendo quatro do 1° ano, oito do 2° ano e três das duas turmas. O primeiro ano 

teve a metade de professores entrevistados, pois passou boa parte do ano sem professor de 

Matemática, Artes, Sociologia e Educação Física, que só chegaram no 3° bimestre. 

 As entrevistas foram feitas aleatoriamente, dependendo da disponibilização dos 

professores, eram feitas, geralmente, nas salas dos professores e nas salas de aula durante os 
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intervalos. Ao serem perguntados se utilizavam as novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, os professores relatavam que tinham bastante dificuldade em empregar o uso 

das NTIC’s, muitas vezes pela falta infraestrutura e pelo apoio da direção da escola para essa 

realização. Quando perguntamos quais foram as dificuldades encontradas no uso das Novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, recebemos as seguintes respostas: 

Ah, principal dificuldade, material, que nós não temos, nós não temos sala pra você 
fazer uma exposição de um trabalho, expor um filme, apresentar qualquer tipo de 
coisa, as cadeiras são super desconfortáveis, os alunos não aguentam ficar nem meia 
hora lá sentados. Então, nem tenho vontade de fazer, porque daqui a pouco já estão 
tudo querendo embora (Professora de Inglês – 2° ano). 

Mais uma dificuldade de assessoria mesmo dentro da escola né?! De ter uma pessoa 
assim, preparada pra ta  auxiliando durante as aulas (Professora de Física – 1° e 2° 
anos). 

Primeira, a inexistência desse equipamento, desse maquinário, etc, etc, segundo por 
falta de treinamento e diferente do que se pensa, nem todos sabem disso, conhecem, 
dominam, até mesmo os jovens, então a inexistência, você perguntou da minha 
dificuldade, porque que eu não uso, a inexistência de uma infraestrutura para tal 
(Professor de Biologia – 1° ano).  

Eu acho que deveria ter uma assistência técnica na escola, os computadores também, 
as turmas são grandes e tem poucos computadores, então no caso teriam que ficar 
muitos alunos por computador, então acho que não dá muito certo por isso, 
entendeu?! Mas deveria, principalmente, ter um técnico, para auxiliar você a utilizar 
as novas tecnologias, aí você acaba desestimulando e não aplicando (Professora de 
Matemática – 2° ano). 

 Além de reclamarem da falta de infraestrutura e do apoio da escola, alguns 

professores afirmavam que os alunos não estavam preparados para a inserção das NTIC’s no 

ambiente de aprendizagem. Em seguida, as falas dos professores que comprovam o que foi 

dito anteriormente: 

Primeiro os alunos não estão preparados, a partir do momento que você foge do 
tradicional, quadro e falar em sala de aula, aulas, explanar o conteúdo, você, eles já, 
parecem pra eles que você não está dando aula, então, você passar um filme por 
exemplo, eles não entendem que aquilo como sendo um conteúdo pra eles, e eles não 
conseguem, é, eles ainda não tem uma cultura de assimilação a partir dessas novas 
tecnologias, ainda é difícil pra eles organizar isso (Professor de Geografia – 1° e 2° 
anos). 

 O relato desse professor traz à tona uma problemática enfrentada frequentemente nos 

ambientes escolares. Por diversas vezes, professores buscam trazer aulas com o auxílio das 

NTIC's, mas muitas vezes elas não são bem vistas pelos alunos. Alguns chegam a dizer que o 

professor não deu aula, só passou um filme, ou só usou jogos eletrônicos e etc., não percebem 

que essa utilização se dá juntamente com o conteúdo. Todavia, é evidente que nem todos os 
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professores conseguem fazer essa interseção, muitos ainda utilizam as NTIC's por utilizar e 

não como instrumentos de aprendizagem eficazes. Outro relato interessante  foi o da 

professora de História do 2° ano, em que ela diz que os alunos ainda não conseguem se 

atentar para o exercício feito no momento em que utilizam NTIC's, eles costumam utilizá-los 

para fins próprios, desvirtuando o objetivo da aula: 

Em primeiro lugar a disciplina, porque os alunos estão muito mal acostumados, né?! 
Não são educados pra isso, então muitas vezes você pede pra eles entrarem na 
internet para um determinado fim e eles desviam esse fim para o interesse deles 
próprios (Professora de História - 2° ano). 

 Como foi possível ver, os professores ainda sentem dificuldades para introduzir as 

NTIC’s na sala de aula, visto que, além das dificuldades encontradas no interior da escola, 

também há dificuldades perante aos alunos, já que, apesar de serem nativos digitais, ainda 

são acostumados ao modelo de ensino tradicional. Apesar de reclamarem desse modelo, o 

professor, ao tentar mudar sua metodologia aderindo as NTIC’s, ainda não consegue prender 

a atenção do aluno, pois estes acreditam que não são capazes de aprender de outra maneira. 

 Outra reclamação dos professores é sobre o uso do celular nas salas de aulas. Muitos 

deles garantem que, apesar de pedirem para que os alunos guardassem o celular, eles não 

respeitavam.  De acordo com eles, os alunos permanecem com o celular o tempo todo, seja 

mandando mensagens, seja acessando as redes sociais digitais, ou até mesmo ouvindo 

música. Segundo alguns professores, eles acabam por permitir o uso dos celulares, por 

diversos motivos. Um deles, é que se o professor parar durante toda a aula para chamar 

atenção pelo uso do celular, isso irá tomar boa parte do seu tempo; outro motivo, é que 

algumas vezes, os alunos criam conflitos e até chegam a violência por não aceitarem a 

proibição do uso do celular; e há ainda, a logística para essa proibição, como por exemplo, 

caso os celulares fossem recolhidos e depois entregues aos alunos, seria necessário uma 

pessoa para auxiliar nessa entrega.  

 No Estado do Rio de Janeiro existe uma lei que ampara a instituição escolar sobre o 

uso do celular nos ambientes de aprendizagem. Segundo essa lei, Lei n° 54538 de 2009, 

artigo 1°: 

Fica proibido o uso de telefones celulares, walkmans, diskmans, Ipods,MP3, 
MP4, fones de ouvido e/ou bluetooth, game boy, agendas eletrônicas e 
máquinas fotográficas, nas salas de aulas, salas de bibliotecas e outros 

                                                            
8 Disponível em: http://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/231710/lei-5453-09?ref=topic_feed 
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espaços de estudos, por alunos e professores na rede pública estadual de 
ensino, salvo com autorização do estabelecimento de ensino, para fins 
pedagógicos (LEI Nº 5453/09).   

 Os professores foram perguntados sobre essa Lei, qual era a opinião em relação à lei 

que proíbe o uso do celular em sala de aula. Alguns deram suas respostas sobre essa Lei, 

alguns concordaram, outros disseram que ela ainda precisa de mudanças. Vejamos as 

respostas a seguir: 

"É importantíssima, visto que na minha opinião, o professor está acima do aluno, não 
desmerecendo em nenhum momento, mas assim, a finalidade do que é usado o 
celular, entendeu, pra uma coisas assim, positiva através da pesquisa, agora, daquilo 
que não está sendo visto em sala de aula, não há necessidade" (Professora de 
Sociologia - 1° ano). 

"A lei é válida, a partir do momento em que ela fornece, ou deveria fornecer 
ferramentas pra ser cumprida, ela é boa, porque ela ajuda o trabalho do professor, 
mas ela é incompleta, porque ela não leva em conta as facetas, as outras facetas, o 
celular pode ser usado como instrumento pedagógico, o que a lei não contempla, a 
lei somente proíbe,  então é uma lei, meio que, ela limita, ela mais limita do que 
auxilia" (Professor de Geografia - 1° e 2° anos). 

"Olha, é como toda lei assim, tem aquela conotação assim, proibição, a proibição 
gera, a gente sabe, principalmente entre os jovens um desejo maior de usar, então eu 
acho que o que é proibido se torna muito mais atraente. (Meninas que viam a 
entrevista concordavam com a cabeça). Então eu acho que deveria haver uma 
conversa ao invés de uma proibição me parece um termo que o jovem detesta e gosta 
muito de desafios, então eu acredito muito numa boa conversa pra gente chegar num 
acordo e tentar fazer com que esses jovens tenham consciência que esse não é o 
momento ideal de se usar o celular, mas ainda acredito numa boa conversa" 
(Professora de Português - 1° ano). 

 Como já foi dito anteriormente, nas aulas de Português no 1° ano, existia a utilização 

do celular, porém era menos frequente que em outras disciplinas. Também pode-se levar em 

conta que era uma aula de grande interesse dos alunos, pois gostavam muito de como a 

professora os ensinava. Um aspecto importante é que essa professora de Português não dava 

aula para o 2° ano, mas durante as minhas observações em que conversava de maneira livre 

com os alunos, eles mencionaram que gostariam de ter novamente aula com a professora do 

1° ano, porque ela conseguia fazer com que eles assimilassem o conteúdo. 

 Portanto, como a professora de Português do 1° ano disse anteriormente, os alunos 

não gostam de ditem as regras para eles. Calliari e Motta (2012) relembram que para essa 

geração "a vida social e a estudantil são conciliáveis, mas para isso, é necessário que eles 

ditem as regras, que façam seus horários. Eles realmente são capazes de domar o tempo, fazer 
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de um dia dois, e isso não é apenas mérito deles, mas das facilidades tecnológicas de que 

dispõem" (CALLIARI, MOTTA, 2012, p.51). 

 Para estes autores, os alunos são capazes de realizar múltiplas tarefas ao mesmo 

tempo. Já a maioria os professores entrevistados afirmam que esses alunos não são capazes 

de mexer no celular e se concentrarem na aula. Perguntamos se eles acreditam que o celular 

interfere na capacidade de concentração dos alunos durante as aulas, e eles responderam que: 

Claro que sim, como interfere, é o que eu vejo a todo momento nas aulas eu ouço os 
meus colegas também falarem né, às vezes você tá dando um conteúdo que nessa era 
dessas tecnologias, a gente sabe que a gente ainda está em desvantagem com eles né, 
então o uso do celular, realmente eu acho que prejudica muito (Professora de 
Português -  1° ano). 

Totalmente, totalmente, é nítido, é nítido, é de você falar a mesma coisa 5 vezes e 
aquele aluno que tá no celular perguntar essa mesma coisa 10 minutos depois. É 
nítido, a falta de concentração é um fato (Professor de Geografia 1° e 2° anos).  

Totalmente, a partir do momento em que ele está mexendo no celular, ele não está 
prestando atenção no que você está falando. Ele pode até tá olhando pra você e 
olhando pro celular, mas prestar atenção, aprender, ele não está aprendendo não 
(Professora de Matemática - 2° ano).  

Completamente, muitas vezes você tá no meio de uma aula e você está já com uma 
concentração, a turma arrumada, toda concentrada e de repente surge o sinal de uma 
mensagem. Na mesma hora, ele desviou do assunto, porque a curiosidade é tão 
grande pra saber quem mandou a mensagem que desvia completamente do assunto 
(Professora de História - 2° ano). 

 Os professores se sentem incomodados já que é necessário, por diversas vezes, repetir 

o que foi dito anteriormente, porque alguns alunos não estavam prestando atenção. Segundo 

Skinner (1999), 

Atenção é uma relação de controle - a relação entre uma resposta e um 
estímulo discriminativo. Quando alguém está prestando atenção ele está sob 
controle especial de um estímulo... Um organismo está atentando a um 
detalhe de um estímulo, se o seu comportamento está predominantemente 
sob controle daquele detalhe (SKINNER, 1999, p. 123-124). 

 Desse modo, Goleman (2014) concorda com a professora de História do 2° ano. 

Goleman afirma que quando há uma distração, o foco já não está no objeto anterior, 

transferiu-se para o objeto distrator. O autor diz que "quanto mais o nosso foco é 

interrompido, pior nos saímos" (GOLEMAN, 2014, p. 22). Por isso, é importante que os 

alunos saibam como e quando devem usar os celulares, pois nem todos são capazes de utilizá-

los ao mesmo tempo que presta atenção na aula. O autor ainda reafirma dizendo que "embora 

nenhum de nós possa focar em tudo ao mesmo tempo, todos juntos criamos uma amplitude 
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coletiva de atenção que podemos acessar individualmente quando necessário" (GOLEMAN, 

2014, p.27). Isso nos remete as análises do item 4.4, em que foi comentado sobre o 

andamento da aula, de quando há uma interrupção, há uma ruptura da concentração no 

ambiente de aprendizagem, seja ela qual for, principalmente pelo uso do celular. Essa 

afirmação pode ser confirmada com a fala da professora de Física, ela diz que: 

Se ele utilizar no seu cantinho ali não me atrapalha, mas quando há um tumulto pela 
utilização do celular, então isso atrapalha sim, fico incomodada. (Professora de 
Física -  1° e 2° anos). 

 Por isso, quando perguntei aos professores se sentiam incomodados caso algum aluno 

utilizasse o celular na sala de aulas, eles responderam que: 

Olha, incomodada eu fico, principalmente por conta dessas redes sociais, conversas 
no bate-papo que a gente ta vendo ultimamente, mas assim, eu tento não levar muito 
a sério, porque se a gente for bater de frente, isso é pior, e se eu tentar ignorar, acho 
que de repente né. Porque tira total concentração do aluno, ele está lá, de repente 
com o fone de ouvido, ouvindo aquela música, copiando a matéria, aí eu fico 
pensando, poxa como ele está sendo capaz de fazer duas  coisas ao mesmo tempo, 
porque eu não consigo, então isso aí é um problema muito sério. (Professora de 
Sociologia - 1° ano). 

Sim, porque atrapalha, atrapalha a aula, atrapalha o colega, atrapalha a gente como 
professor, a gente se perde até um pouco né, você tá vendo ele ali e depois que você 
explica tudo ele pergunta porque ele não estava prestando atenção. Ah não entendi, 
não entendeu por que? ah porque eu estava né, ele estava em outra coisa, que não 
era ali na aula presente ali. (Professora de Artes - 2° ano). 

Muito, porque a utilização do celular, é uma demonstração de que eles não querem 
prestar atenção na aula que está acontecendo. Eu não concordo que o celular tenha 
que ser visto somente como vilão, ele pode ser utilizado na educação, como nova 
forma de tecnologia, sem problema nenhum. Mas o momento que nós vivemos hoje, 
nós não conseguimos isso. Não é um resultado que estamos conseguindo. (Professor 
de Geografia - 1° e 2° anos). 

 O professor de Geografia relembra a análise feita anteriormente na página 69, caso a 

aula estivesse monótona para os alunos, alguns deles utilizariam o celular como uma válvula 

de escape. E isso incomoda muitos professores, inclusive o de Geografia que relatou isso na 

resposta acima. Já a professora de História do 2° ano relatou que se sente impotente para 

resolver essa situação, segundo ela: 

Me sinto muito incomodada, mas me sinto também um pouco impotente de resolver 
isso como um todo, vou com muito jeito, tentando amenizar, o que são mais 
humanizados eles embarcam, os que não são, que são mias grosseiros, os que estão 
mais acostumados com uma linguagem mais agressiva, eles fazem o que querem. Eu 
me sinto incomodada porque eles não seguem as orientações, eles têm muita 
dificuldade de seguir regras, muita, muita mesmo. Eles são assim, extremamente 
críticos, eles, mas um crítico assim, voltado para o interesse deles, então eles não 
aceitam regras, eles não conseguem embarcar na sua orientação, mesmo que essa 
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orientação tenha um objetivo que no final vá trazer algo positivo pra eles, não têm 
paciência, eles já estão completamente impregnados da cultura da rapidez, dos 
interesses próprios, sem entrar é assim, numa metodologia e seguir o que o professor 
está pedindo, porque ele quer um objetivo alcançar, eles não têm paciência disso. 
(Professora de História - 2° ano). 

 Essa professora remete ao que Calliari e Mota (2013), Prensky (2001), Tapscott 

(2010) mencionam sobre essa nova geração, para eles, o imediatismo é necessário para suas 

vidas, pois resolvem as ações rapidamente. Entretanto, o professor de Biologia do 1° ano, 

novamente, relembra o fato das interferências no ambiente escolar serem diversas, segundo 

ele: 

É como eu te disse, eu não sou extremista,  depende. O que me  incomoda não é o 
celular pelo celular, se o aluno estiver lendo revistas, ou se ele estiver jogando 
purrinha e par ou ímpar, ou conversando, vai me incomodar pela falta de atenção, 
vai depender muito do contexto, não dá pra fechar eu vou me irritar com isso, mas 
aquele aluno que eu sei que está batendo papo no facebook, essa desatenção vai me 
incomodar. Agora, se um aluno estiver perguntando uma coisa ao outro e vai 
depender do que ele esteja conversando, se for referente a aula não, então, não dá 
pra fechar, ahhh eu vou me irritar ou não. É isso. (Professor de Biologia - 1° ano). 

  

 Os autores Lopes e Abib (2002), reafirmam a frase do professor de Biologia, dizendo 

que: 

Uma vez que o sistema visual é único para qualquer que seja o tipo de visão 
(respondente ou operante), é possível que a pessoa esteja “olhando para a 
multidão” sem que a esteja vendo, ou seja, ela está exposta ao estímulo 
eliciador, mas como seu sistema visual está “ocupado”, por exemplo, com 
uma visão operante (a pessoa está lembrando visualmente de algum evento), 
a resposta visual não pode ser eliciada (LOPES, ABIB, 2002, p. 133).  

 Desse modo, não é somente o celular o único objeto capaz de causar distração em sala 

de aula, por diversos outros motivos, os alunos podem está olhando para o quadro e não está 

prestando atenção na matéria, podem estar pensando no relacionamento amoroso que não deu 

certo, ou que acabou de começar, ou em um parente que esteja doente, dentre outros fatores 

capazes de interferir no ambiente de aprendizagem. Goleman (2014) explicita os dois tipo de 

distração: 

[...] sensorial e emocional. Os distratores sensoriais são simples: enquanto lê 
estas palavras, vocês está abstraindo as margens em branco ao redor desse 
texto. [...] Mais desanimadoras são os distratores do segundo tipo: sinais 
carregados emocionalmente. Embora você possa achar fácil se concentrar 
para responder um email em meio a um zum-zum-zum de um café, se ouvir 
alguém dizendo seu nome (eis uma poderosa isca emocional) é quase 
impossível abstrair a voz que o pronunciou - a sua atenção alerta 
automaticamente para escutar o que está sendo dito a seu respeito.  p. 22 
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 Um fato interessante que ocorreu durante as entrevistas, foi que entrevistei alguns 

educadores na sala de professores, e por ser um tema muito recorrente, que eles presenciam 

diariamente, a entrevista chamou a atenção de outros dois sujeitos que não eram da amostra 

desta pesquisa. Um deles foi um professor de Educação Física de outra turma que pediu para 

dar sua opinião sobre o uso do celular e sua interferência na capacidade de concentração dos 

alunos.  A outra entrevistada foi com uma professora que trabalha na biblioteca, já que foi 

desviada de função. Ela, ao ouvir uma das entrevistas, pediu para dar seu depoimento, porque 

percebia que os alunos também utilizavam o celular no interior da biblioteca. Esse professor 

de Educação Física lembrou que já tinha lido trabalhos sobre essas questões de atenção 

focada, e se mostrou bastante interessado. A professora de Biologia do 2° ano reafirmou essa 

ponderação do professor de Educação Física, dizendo que: 

Sim, com certeza. Porque como eu falei, não há como se dividir, o cérebro 
ele tem a capacidade limitada também, entendeu, apesar que nós não 
usamos toda a capacidade, mas no momento né, na atualidade, a gente não 
tem condições de se dividir, né, a sua concentração, a sua atenção, ninguém 
consegue, ninguém consegue fazer duas ao mesmo tempo, tá provado, isso é 
científico, ninguém consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo 
tempo. Então acho que é por aí (Professora de Biologia – 2° ano). 

 Por ser professora de Biologia, a entrevistada levou em consideração as divisões do 

cérebro, assim como Goleman (2014) afirmou em seu livro. Já no final das entrevistas, 

perguntei aos professores se eles permitem o uso do celular durante a aula, mesmo sabendo 

que há uma lei, a professora de Sociologia do 1° ano respondeu: 

Olha, a gente sabe que é um pouco difícil fazer com que o aluno guarde, desligue o 
telefone, até porque assim, vou até falar por mim, é que às vezes surge uma dúvida, a 
gente coloca lá no google e tira a dúvida. Mas a gente sabe que distrai muito o aluno, 
isso é um ponto muito negativo. (Professora de Sociologia - 1° ano). 

 Já a professora de Português, também do 1° ano disse que: 

Não, permito, sou muito intransigente e até chata quanto a isso. Não permito porque 
acho que atrapalha, acho que tem momento pra tudo e o horário de aula é o horário 
de aula. Eu sei que alguns professores utilizam até essa ferramenta como 
complemento, mas infelizmente pode ser que eles ainda cheguem a esse patamar, 
deles saberem usar o celular na hora devida, mas eu acho que eles não estão 
preparados ainda pra isso. É falta, a gente vai ter muito trabalho ainda pra 
conseguir isso do aluno. (Professora de Português -  1° ano). 

 Desse modo, a partir de todas essas perguntas, resolvi ser direta e perguntar aos 

professores: E você, usa o celular durante a aula? Obtive respostas diversas, uns 

argumentavam que usam para tirar alguma dúvida, outros acreditam que só os professores 
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tem sua vida pessoal e só eles realmente precisam atender o celular, outros alegam a Lei,  e 

ainda há o que acredita que a sociedade não aprendeu a usar. Vejamos a seguir: 

Uso, agora, a finalidade é justamente alguma dúvida que surge e também, às vezes, a 
gente tem família né, então assim, ou um pai ou uma mãe quiser falar com seu filho, 
liga pra escola pra falar com ele, agora acho que o professor tem sua vida pessoal e 
às vezes pode estar acontecendo alguma coisa, mas também assim, é muito 
complicado, porque assim, o aluno pode pensar, poxa, o professor está usando e por 
que que eu não posso está usando? (Professora de Sociologia - 1° ano). 

 Fazendo uma análise mais minuciosa da fala da professora de Sociologia, para ela, os 

alunos não precisam utilizar o celular para fazer/receber chamadas, mas o professor sim. Para 

a professora, o professor tem vida pessoal e por isso não deve utilizar o telefone da escola, e 

sim o seu celular. E o aluno, não tem vida pessoal? Relembrando a época que os telefones 

fixos estavam mais presentes nas casas das pessoas, em que era necessário perguntar quem 

era já que qualquer morador da casa poderia atendê-lo, hoje, com o celular isso já não é mais 

necessário. A professora então, poderia está sendo diretamente influenciada pela tecnologia, 

já que ela tornou-se um caráter social, transformando a maneira como a sociedade vive hoje. 

 Porém, o professor de Biologia do 1° ano amparou sua resposta na Lei, colocando-a 

como respaldo para sua permissão para utilização do celular na sala de aula. Segundo o 

professor: 

 Aí não é questão de permissão, existe uma lei estadual, que proíbe o uso de celulares 
nas escola. Então, se existe a regra, eu não permito né, claro que eu não sou rígido, 
eu sempre peço para o aluno que se ele tiver uma necessidade, ele bote no vibracal 
né, dar aquela certa flexibilidade, mas não sou eu que dá ou não a permissão, existe 
uma lei estadual que trata da matéria. (Professor de Biologia - 1° ano). 

Permitindo ou não permitindo, eles vão usar. Mas você permite? Eu, eu, hoje em dia, 
tenho uma postura, por ter passado por vários momentos difíceis por causa de 
celular, momentos sérios e de brigas sérias e  ter percebido que não adianta proibir 
que eles vão usar, eu permito em momentos específicos e só peço pra guardar em 
momento de prova ou explicação do conteúdo. Porque eles não aprenderam ainda a 
usar o celular, aliás a sociedade não aprendeu a usar o celular. O celular hoje está 
servindo como distração, então, eles já não querem assistir à aula, o celular é mais 
uma válvula de escape pra eles não, eles são obrigados a estarem em sala, mas eles, 
a válvula de escape para não estar em sala é o celular. (Professor de Geografia 1° e 
2° anos). 

 A resposta do professor de Geografia entra em consenso com as respostas dos alunos 

sobre a Lei, que independente da sua existência a utilização irá existir, já que não há uma 

fiscalização efetiva para que seja cumprida. Já a professora de Português concorda com a Lei 

e busca cumpri-la. Segundo ela: 
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Não, não costumo, quando há algum motivo, ou algum caso de uma pessoa da minha 
família doente, ou um filho com febre, eu falo pra eles: "olha, o telefone está tocando, 
deixei ligado por esse motivo", mas eu não concordo quando o professor proíbe o uso 
de celular, e ainda a todo momento ele tá usando o celular, eu acho que ele tá sendo 
contraditório, se o aluno não pode, ele também tem que respeitar esse momento da 
aula, então a não ser nessas situações, extremas, que o professor precisa deixar o 
celular ligado. (Professora de Português -  1° ano). 

 Durante as observações em sala de aula, e como mencionado no item 4.4, a professora 

de Português atendeu o telefone, porém alegou que era questão de doença e que teria que 

atender, mas que não gosta de fazer isso, porque não gosta que os alunos façam. 

 Sendo assim, diante de todas essas análises feitas concomitantemente, sendo elas, as 

observações na sala de aula, os questionários e as entrevistas, foi possível perceber que um 

grande número de alunos acreditam que são capazes de aprender mesmo utilizando o celular, 

diferentemente do que pensam os professores. Foi unanimidade para os professores que os 

alunos não deveriam utilizar o celular durante as aulas, porque isso causaria falta de atenção, 

interferindo no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, um fato que ficou bastante 

evidente, foi que o celular não é o único "vilão" presente no interior das salas de aulas, outros 

fatores contribuem para que o aprendizado não seja alcançado, como por exemplo,  as aulas 

ditas monótonas pelos alunos, professores descompromissados com o ensino, e falta de 

vontade em aprender do próprio alunado.  

 Fica claro que o uso do celular é capaz de interferir no ambiente de aprendizagem e no 

andamentos das aulas, entretanto, para alguns alunos ele é um importante objeto para o 

auxílio em sala de aula. Temos então a confirmação da hipótese e oposição ao mesmo tempo. 

Digo isto porque, como mencionado diversas vezes, essa geração não é integralmente uma 

geração de multitarefas, confirmando as ideias de Goleman (2014) que acredita que não é 

possível realizar muitas tarefas ao mesmo tempo. Entretanto, fazendo uma outra análise da 

pesquisa, é possível sim, encontrar sujeitos que cumprem funções ao mesmo tempo, 

confirmando, então, as ideias de Calliari e Mota (2013), Prensky (2001) e Tapscott (2010). 

 Dessa maneira, é notório que este tema estará sempre aberto para investigações, 

cabendo estas buscarem respostas para novas indagações. 
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CONCLUSÃO 
 

 A presente pesquisa buscou apresentar como o uso do celular veio se desenvolvendo 

ao longo dos anos e como interferiu na maneira como a sociedade vive hoje. Diante disso, a 

escola, como um reflexo do que ocorre na sociedade, também se viu permeada pelo avanço 

acelerado da utilização do celular. 

 Desse modo, buscou-se entender como esse fenômeno de inserção dos smartphones 

no cotidiano dos indivíduos também ocorria na escola. Por isso, essa pesquisa analisou quais 

influências esses celulares causaram na sala de aula, e como davam suas interferências. 

Primeiramente, pode-se observar que a escola também é lugar de utilização das novas 

tecnologias, principalmente o celular, já que seu uso é constante e hoje a sociedade não 

consegue desvincular-se deles. Os resultados encontrados colaboram com essa afirmação, 

pois todos os alunos possuíam telefone celular e a maioria tinha plano de acesso à Internet. 

Grande parte do alunos admitirem utilizar o celular durante as aulas, entretanto alguns 

usavam "Sempre" e metade usava "Às vezes", totalizando um percentual de 82% de alunos 

que utilizavam o celular na sala de aula. 

 Os resultados conseguintes foram surpreendentes pela sua diversidade. Ao contrário 

do que a hipótese supôs, que os alunos seriam capazes de se concentrar mesmo utilizando o 

celular, esta pesquisa mostrou que essa suposição é comprovada em partes. De acordo com a 

pesquisa, muitos alunos afirmaram conseguir se concentrar mesmo utilizando o celular, 

porém um número significativo de aluno opôs-se a essa afirmação. Esse resultado 

surpreendeu porque acreditávamos que, por serem nativos digitais, esse alunos seriam 

capazes de realizar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo. Porém, como foi dito, uma parte 

significativa admitiu que não seria possível. Esses resultados são interessantes porque 

corroboram com as ideias dos autores. Ou seja, tanto Goleman (2014) e Skinner (1999) 

quanto Calliari e Mota (2013), Prensky (2001) e Tapscott (2010) têm suas teorias 

constatadas, não havendo assim, uma teoria exata ou incerta, comprovando que não há como 

generalizar uma geração ou os sujeitos nascidos em um período histórico. 

 Outro resultado surpreendente é que a finalidade mais utilizada pelos alunos foi o uso 

do aplicativo Whatsapp, sendo que este foi considerado o elemento que sempre interfere na 

capacidade de concentração durante as aulas. Isto é, pode-se perceber que há uma 
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interferência prejudicial à aprendizagem significativa devido a sua utilização. Outro resultado 

encontrado diante das análises conjuntas entre a observação na sala de aula e os questionários 

obtidos, foi que utilização do celular se dava em aulas que eles consideravam "chatas", 

monótonas e/ou quando não gostavam do professor, mostrando assim que algumas 

metodologias ainda não estão adequadas para essa nova geração que emerge. Essa conclusão 

abre para novas investigações sobre esse assunto, podendo analisar a relação professor-aluno 

e a utilização do celular em sala de aula. 

 Além disso, os alunos estavam cientes que existia uma Lei que proíbe a utilização dos 

celulares em sala de aula, entretanto eles afirmavam que independente da sua existência, eles 

permaneceriam utilizando. Alguns professores também concordaram com essa afirmativa, 

pois a Lei ainda não é efetiva, não tendo assim resultados eficazes, já que para cumpri-la seria 

necessário uma logística com infraestrutura eficiente. 

 E esta foi uma fala muito marcada pelos professores, pois para eles, a falta de 

infraestrutura e o apoio da gestão era um componente fundamental para que pudessem inserir 

as NTIC's no ambiente escolar.  Por isso, essa lei ainda não é capaz de tornar o ambiente de 

sala de aula, um ambiente em que os sujeitos envolvidos tenham total capacidade de 

concentração. Mesmo que daqui a um tempo essa lei se torne efetiva, a concentração na sala 

de aula terá sempre um fator distrator, ou seja, os alunos terão outros meios que irão 

possibilitar a distração. Além disso, para que a lei seja cumprida, é necessário que cada 

escola, digo a gestão, coordenação, juntamente com os pais, devam chegar a um consenso e 

estabelecer suas regras junto com toda comunidade escolar. 

 Por isso, os celulares, por serem versáteis, com diversas utilidades, têm sido vistos 

como "vilões", como um meio de dispersar a atenção, não só de alunos, como é o caso da 

pesquisa, mas de toda sociedade. Entretanto, o celular não deve ser visto como vilão, mas sim 

sua utilização imprópria. Esse dispositivo móvel devem-nos servir em momentos adequados. 

É evidente que este tema estará sempre aberto para investigações, este estudo está 

longe de proporcionar conclusões fechadas, há ainda muito que refletir sobre este assunto. 

Esta pesquisa é apenas uma iniciativa para que haja outras questões em debate, é um ponto de 

partida para outras reflexões que provavelmente irão aparecer.  
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APÊNDICES



 

Apêndice 1 - Autorização para a participação em Pesquisa Científica 
_____________________________________________________________________ 

Campos dos Goytacazes, 23 de outubro de 2014. 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA CIENTÍFICA 
  

 Prezado (a) responsável, sou aluna do Mestrado em Cognição e Linguagem pela 
Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, e juntamente com a professora 
Bianka Pires André, desenvolvemos um projeto para analisar as possíveis influências do 
celular no ambiente escolar;  
 Convidamos seu (a) filho (a) (ou menor sob sua responsabilidade) para participar 
desse estudo. Este projeto tem por objetivo identificar o tipo de uso do celular em sala 
de aula pelos alunos; analisar se o uso do celular interfere na capacidade de 
concentração dos alunos durante a aula; e investigar a percepção do professor sobre o 
possível uso do celular na sala de aula.  
 Este estudo será realizado com alunos do 1º e 2° anos do Ensino Médio da 
Escola Estadual Thiers Cardoso e ocorrerá na escola, durante as aulas. 
 Como pesquisadora responsável por este estudo, me comprometo em manter em 
sigilo todos os dados pessoais e informo que as informações obtidas serão utilizadas 
apenas para divulgação do trabalho em ambiente acadêmico. 
 Então, se está claro, peço que assine este documento. Caso tenha alguma dúvida, 
pode entrar em contato comigo pelo e-mail vanessabersot@hotmail.com. 
 Meus sinceros agradecimentos por sua colaboração. 
 

_______________________________________ 
Vanessa de Castro Bersot Pereira 

Mestranda em Cognição e Linguagem 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

        Eu, ___________________________________________________________________, 

RG nº ____________________, responsável pelo menor _____________________________, 

________________________, matriculado no 1º ano do Ensino Médio, Escola Estadual Thiers Cardoso, 
dou meu consentimento livre e esclarecido para a participação do menor acima referenciado como 
participante da pesquisa sobre as possíveis influências do celular no ambiente escolar, estando ciente que 
os dados pessoais do menor sob minha responsabilidade serão mantidos em sigilo. 

________________________________________ 

Assinatura do Responsável 



 

Apêndice 2- Questionários aos alunos 
 

 

 

Querid@ alun@,  
Muito obrigada por aceitar participar desta recolhida de dados. Este questionário não é 
uma prova, por isso não existe uma resposta mais certa que a outra. É apenas uma maneira 
que escolhemos para conhecer mais de perto o dia a dia de vocês na escola, assim como as 
vezes que estivemos em suas salas de aula, e assim traçar um perfil do cotidiano escolar 
dos alunos de Campos. Todas as suas respostas têm um grande valor para gente, e serão 
confidenciais, tá? Por isso, contamos com a sua máxima sinceridade. 

 

 

 

 

 



 

 

Dados Pessoais 

1-Nome:________________________________________________________ 

2-Idade:__________________________ 3-Sexo: ( 1 ) Feminino ( 2 ) Masculino 

4-Série:___________________5-Email:_______________________________ 

6-Facebook:_____________________________________________________ 

7-Twitter:_________________________8-Instagram:____________________ 

9-Você possui celular? ( 1 )Sim   ( 2 )Não    

10-Qual o número do seu celular?_(    )____________________ 

11- Quantos aparelhos telefônicos móveis você possui? 

( 1 )Um     

( 2 ) Dois  

( 3 )Três ou mais 

 

12- Quantos chips você possui? 

( 1 )Um     

( 2 ) Dois     

( 3 )Três ou mais 

 

13- Seu celular possui plano de acesso à internet? 

( 1 ) Sim   

( 2 )Não 

14-Para qual finalidade você utiliza o celular NO DIA-A-DIA? 



 

(Indique quais são as finalidades que você mais utiliza considerando “1º” para a 
que você mais utiliza e “8º” para a que você menos utiliza). 

a) (   ) Para fazer/receber ligação     
b) (   ) Para pesquisa   
c) (   ) Uso Redes Sociais Digitais (Facebook, Twitter, Instagram)  
d) (   ) Para enviar mensagem SMS ou torpedo 
e) (   ) Para enviar Whatsapp 
f)(   ) Para jogar 
g) (   ) Para ouvir música  
h) (   ) Como calculadora 

 
Escola 

15- Você utiliza o celular durante a aula? 

( 1 ) Sim     

( 2 ) Não    

( 3 ) Ás vezes 

 

16-Quando você utiliza o celular na aula? 

(Indique quando você mais utiliza considerando “1º” para quando você mais 
utiliza e “5º” para quando você menos utiliza). 

a) (   ) Quando o professor está explicando  
b) (   ) Quando o professor acabou de explicar 
c) (   ) Quando está fazendo o exercício 
d) (   ) Durante toda a aula 
e) (   ) Nunca utilizo 

 

17-Para qual finalidade você utiliza o celularDURANTE A AULA? 

(Indique quais são as finalidades que você mais utiliza considerando “1º” para a 
que você mais utiliza e “8º” para a que você menos utiliza). 

 
a) (   ) Para fazer/receber ligação     
b) (   ) Para pesquisa   
c) (   ) Uso Redes Sociais Digitais (Facebook, Twitter, Instagram)  
d) (   ) Para enviar mensagem  
e) (   ) Para enviar Whatsapp 
f)(   ) Para jogar 
g) (   ) Para ouvir música  
h) (   ) Como calculadora 

 



 

18-Você acredita que consegue se concentrar para aprender a matéria, 

mesmo utilizando o celular durante as aulas? Por que? 

( 1 )Sim   

( 2 ) Não 

R:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

19- De que maneira a finalidade que você usa o celular interfere na sua 

capacidade de concentração durante a aula? 

 Sempre Às vezes Nunca 

Para fazer/receber ligação    

Para pesquisa    

Uso Redes Sociais Digitais 
(Facebook, Twitter, Instagram) 
 

   

Para enviar mensagem  
 

   

Para enviar Whatsapp 
 

   

Para jogar    

Para ouvir música  
 

   

Como calculadora 
 

   

 

20-Quando você sabe que aprendeu a matéria? 

( 1 ) Pela nota 

( 2 ) Pela aplicação do conteúdo que aprendeu no seu dia a dia 

( 3 ) Pela nota e pela aplicação 

 

21-Na sua opinião o aprender depende mais do aluno ou do professor? 

Justifique sua resposta. 
 



 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

22 -Você acredita que pode aprender toda e qualquer matéria dada na 

escola? 

( 1 ) Sim (Responda a questão 23) 

( 2 ) Não (Responda a questão 24) 

( 3 ) Depende da matéria(Responda a questão 25) 

 

23-Se você ACREDITA que pode aprender todas as matérias, qual seria o 

motivo? 

a) ( 1 ) Sou inteligente 
b) ( 2 ) Sou esforçado 
c) (3 ) Dizem que sou inteligente 
d) ( 4 ) Sinto que tenho facilidade para entender as matérias 

 

 

24-Se você NÃO ACREDITA que pode aprender todas as matérias, qual 

seria o motivo? 

a) ( 1 ) Porque tenho dificuldade 
b) ( 2 ) Dizem que sou pouco inteligente 
c) ( 3 ) Não tenho interesse em aprender 
d) ( 4 ) Sinto que tenho algumas dificuldades para entender as matérias 
 

 

25-Se depende das matérias, quais você não pode aprender: 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

26-Quando você não entende uma matéria na sala de aula você pede 

ajuda: 



 

(Indique quais são os tipos de ajuda que você mais utiliza considerando “1º” 

para a que você mais utiliza e “5º” para a que você menos utiliza). 

a) (   ) Para o professor                           
b) (   ) Para o colega                           
c) (   ) Procura no livro       
d) (   ) Procura na Internet do celular       
e) (   ) Não faz nada para tirar as dúvidas 

 

 

27- Por que você faz esta escolha? Justifique a questão anterior. 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

28-Dê sua opinião sobre a proibição do celular na sala de aula? 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Obrigada!!! 

 

 

“O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos.” (Elleanor 
Roosevelt) 

 

Parabéns, você chegou ao final!!!! Muito obrigada por nos ajudar nesta 

coleta de dados!!!! 



 

 

 

 

Apêndice 3 - Entrevista com os Professores 

 
 
1- Qual o seu nome?  

2- Qual disciplina você ministra?  

3- Você dá aula para quais séries?  

4- Quanto tempo você está no Magistério?  

5- Qual o seu nível de formação?  

6- Quais as vantagens das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação para a 

Educação?  

7- Você utiliza as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação em suas aulas? 

Quais? Com que frequência?  

8- Quais as dificuldades que você encontra no uso das Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação?  

9- De que maneira você acredita que o aluno pode aprender melhor?  

10- Você permite o uso do celular durante a sua aula? Por que?  

11- Você se sente incomodado (a) caso algum aluno (a) utilize o celular durante a aula? 

Por que?  

12- Você acredita que o celular interfere na capacidade de concentração dos alunos 

durante as aulas?  

13- Você usa o celular durante a aula? Para quais fins? 
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Anexo 1 - Carta de Aceite da Escola 

 


