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Resumo 
 
Esta pesquisa caracteriza-se pela utilização do aparelho celular em sala de aula, com alunos 
(público) do Ensino Médio, da rede pública estadual, na disciplina de Língua Espanhola, mas 
que também pode ser levada para dentro de outras organizações e aplicada com os funcionários. 
Alguns aparelhos celulares possuem um dispositivo denominado Bluetooth com o qual, após 
acionado, passa informações de um aparelho telefone móvel para outro, ou mesmo de um 
aparelho móvel para um computador. O mais impressionante nisto, é que os aparelhos não 
precisam contar com a ajuda da internet ou do sistema 3G, ambos pagos pelo consumidor. 
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A utilização do aparelho celular em sala de aula 

 

Um profissional da educação quando assume uma disciplina ou matéria a ser 

ensinada em sala de aula, debate-se com a realidade daquela comunidade escolar. Esta 

pesquisa tem como público adolescentes estudantes de ensino médio integrado ao curso 

de Informática (profissionalizante). A escola situa-se em Taquara, no Estado do Rio 

Grande do Sul. O público vem das cidades ao arredor do município. Um público 

tipicamente itinerante, que viaja todos os dias, cujo meio de transporte é a van, o micro-

ônibus e o ônibus, para os que moram na localidade é a carona dos pais ou o ir a pé para 

a escola. A bicicleta é pouco utilizada, alguns se arriscam no skate. 

A escola conta com dois telefones públicos (orelhões) visíveis já na entrada da 

escola. Há acesso ao wi-fi disponíveis para todos: alunos, professores e funcionários, 

que é acessado ora pelo aparelho celular do discente, ora pelo seu aparelho de 

computador, notebook, tablet. 

Os alunos constituem um público altamente conectado com as redes sociais. 
                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado 
em Salvador, Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 
2 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado 
em Salvador, Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 



  
 

O contexto é considerado em toda sua complexidade e 
multidimensionalidade, englobando as dimensões histórico-
social, cultural, cognitiva e afetiva dos sujeitos que o habitam, 
bem como as tecnologias que delem fazem parte, cujas 
características devem ser compreendidas para que se possa 
incorporá-las numa perspectiva crítica. (FIGUEREDO E 
AFONSO, p. 4, 2006) 

 

E o aprendizado do idiomas pode e é facilitado para estes adolescentes que 

“curtem” toda esta tecnologia vivenciada, adquirida e muito propagandeada em nosso 

país. A luz elétrica pode ter subido mais de 20% no Brasil, mas estes adolescentes não 

se deram conta de que um aparelho celular para se manter em funcionamento precisa 

estar carregado via bateria, eu funciona na tomada elétrica. O professor alerta para esta 

realidade e o aluno reflete. 

O aparato tecnológico, como celulares multimídia com acesso à Internet, estão 

dentro das salas de aula permitindo que os alunos interajam com o mundo independente 

das condições de infraestrutura das escolas. Além disso, os celulares atuais contêm 

vários recursos como gravação de vídeo, gravação de voz, câmeras fotográficas e 

aplicativos para quase tudo o que se imagina. 

É responsabilidade da escola e do professor adaptarem-se a esta realidade. 

Conhecer as possibilidades de uso para poder pensar e planejar as formas de agregar o 

valor das tecnologias ao processo de ensino é o desafio da escola. 

Parafraseando Marshall Mcluhan (1997) que diz que “O meio é a mensagem”, 

pode-se considerar que o meio ainda é uma das mensagens que influencia a 

aprendizagem em sala de aula. Criar um ambiente em sala de aula que proporcione o 

aprendizado ou que mesmo instigue o aluno aprender também é uma das tarefas 

educacionais.  
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      Numa avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, na 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

período de 800 horas-aula, ou 200 dias letivos sobre os de eventuais provas finais 

percebe-se o domínio do conteúdo. Todo o ensino se apoia numa concepção de 

aprendizagem (WEIZ,2009) que é adquirida pelo desenvolvimento de competências que 

se concretizam através de provas, trabalhos em aula, apresentações, leituras, uso de 

mídias e tecnologias, etc, etc, etc. originárias de conteúdos trabalhados em sala de aula. 

O docente vale-se de três tipos de conteúdos para chegar a uma avaliação final:  

a)  Conceituais: conceitos 

b)  Procedimentais: saber fazer 

c)  Atitudinais: normas e valores 

 

Quem são estes alunos que estão em sala de aula, cursando o Ensino Médio? 

Sabe-se por pesquisas, que estes discentes constituem a “Geração Y”, pessoas 

extremamente ligadas a tecnologia. Costumam não valorizar a hierarquia e têm muitas 

atividades ao mesmo tempo. Compartilham tudo com os amigos via redes sociais. 

Fazem questão de misturar trabalho e prazer e procuram recompensas rápidas para os 

esforços diários. São inovadores, ansiosos e imediatistas tanto na vida pessoal quanto na 

profissional. (Zero Hora, p.5, 1°-09-13). Ocorre tudo-ao-mesmo-tempo-e-agora para 

esta geração. 

É com esta tecnologia que os alunos do Ensino Médio estão aprendendo o 

idioma espanhol em sala de aula e por extensão em suas casas.  A atual tecnologia 

também é doméstica. 

Segundo o Censo 2010, os jovens entre 15 e 17 anos de idade no Brasil (60,4%) 

só estudam; 21,4% trabalha e estuda; 7,7% só trabalha, 7,0% realizam afazeres 

domésticos e 2,9% não realiza nenhuma atividade. A maioria ainda pode e quer estudar. 

 
“Quando os alunos 

se comunicam com pessoas em locais distantes e diferentes 
começam a compreender, aceitar e respeitar as semelhanças e 
diferenças culturais, políticas, geográficas e linguísticas. A sua 
visão do mundo e do seu lugar no mundo muda”. (HEIDE E 
STILBORNE) 



  
 

 

A ideia inicial do projeto é transformar o aluno em protagonista da sua própria 

criação midiática. Sair da frente do computador, da televisão e criar sua própria história. 

Ser capaz de interagir com a sociedade digital, touch screen. 

Temos a Lei de Diretrizes e Bases que já em 1996 orientava a educação: 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social. (LDB -Lei n. 9.394, de 20-12-1996). 

Ao estar criando, produzindo seu roteiro, o aluno está trabalhando em grupo, 

discutindo ideias, ampliando sua capacidade de conviver pacificamente em grupo, 

aliado ao domínio do uso de novas tecnologias. 

Segundo Lévy (1995) aprendemos a nos comunicar interagindo mergulhados 

numa rede de significados aberta, interligados em uma série de remissões, relações, 

analogias e associações: a ecologia cognitiva.  

 
“Seria a tecnologia um ator autônomo, separado da sociedade e 
da cultura, que seriam apenas entidades passivas percutidas por 
um agente exterior? Defendo, ao contrário, que a técnica é um 
ângulo de análise dos sistemas sócio-técnicos globais, um 
ponto de vista que enfatiza a parte material e artificial dos 
fenômenos humanos, e não uma entidade real, que existiria 
independentemente do resto, que teria efeitos distintos e agiria 
por vontade própria.” (Lévy, 1999, p.22) 

 

A introdução de uma nova tecnologia para a comunicação não torna a anterior 

automaticamente obsoleta. Por exemplo: a chegada da televisão no Brasil (1950) não 

acabou com as emissoras de rádio (1922). A sociedade da informação, do 

conhecimento, agora é uma sociedade em rede, ligada pela eletricidade, com ou sem fio, 

com presença virtual ou analógica. 

É interessante ressaltar, que segundo o Censo 2010, feito pelo IBGE, 69,4% dos 

domicílios tem iluminação elétrica em casa, no estado do Rio Grande do Sul, este 

número aumenta para 70,2%. A Síntese também aponta que em 2012 aproximadamente 

83,0 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade declararam ter acessado à Internet 

nos últimos três meses anteriores à data da pesquisa, comprovando um aumento de 5,3 

milhões de novos internautas no intervalo de um ano.  



  
 

O Censo aponta que o grande desafio que se apresenta na educação é o acesso ao 

Ensino Médio. As dificuldades encontradas em relação a este nível estão no acesso, na 

permanência, no desempenho e na conclusão do curso, atualmente considerado 

essencial, para quase todas as funções produtivas. Em 2011, 69,1% da população de 10 

anos ou mais de idade tinham celular para uso pessoal. Os jovens também acessam mais 

à internet que os adultos. 

O Censo 2010 nos mostra numericamente o uso crescente das mídias eletrônicas 

que acabaram por influenciar no processo didático-pedagógico da escola. Passa-se a 

reconhecer o potencial educativo dos meios de comunicação, com base na teoria 

apresentada pelo pedagogo francês Freinet (1974), que defendia o uso do jornal em sala 

de aula, desde a sua elaboração, num processo coletivo, preparando assim, o aluno para 

a vida.  

Se de fato, todas as escolas contassem com uma gestão escolar eficiente, o 

assunto Mídias na Educação não estaria nem no topo da instituição e nem esquecido 

pelos professores, faria simplesmente parte da realidade escolar. 

A Geração Y aprendeu a acessar a Internet pelo smartphone. As imagens 

quadradas do Instagram e os 140 caracteres similares aos das antigas mensagens de 

texto fluem com facilidade em telas com menos de cinco polegadas. De acordo com o 

especialista em redes sociais Carlos d’Andréa (2013), professor de comunicação social 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), redes mais aptas a serem usadas 

pelo celular tendem a se integrar de forma mais natural à rotina dos mais jovens.  
 “As redes sociais 

são extremamente alinhadas com a vida cotidiana. Não faz 
sentido esperar chegar em casa para comentar algo.” 
(d’Andréa, Caderno Vida – Zero Hora, p. 04) 
 

 

Faz parte dos conteúdos do primeiro ano do Ensino Médio, o estudo dos países que 

falam o idioma espanhol: a maioria da América do Sul (Uruguay, Argentina, Paraguai, 

Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Chile), Panamá, Costa Rica, Nicarágua, 

Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, 

Espanha e Guinea Ecuatorial. São ao todo 21 países. Como estudá-los em tempo escolar 

e de maneira não massante?  



  
 

Optou-se pela metodologia de pesquisa em grupo: conduzida, colaborativa, 

experimental, discutida e publicada. 

Os alunos foram divididos em dois grandes grupos: um que fez a pesquisa 

utilizando como recurso uma mídia e outro produziu o mesmo trabalho sem o suporte 

tecnológico. O tema era: país cujo idioma oficial é o espanhol. Pesquisar: capital, 

moeda, população, esporte, empresa de informática, outro. 

Este tipo de trabalho realizado proposto pelo professor para ser realizado pelos 

alunos, baseia-se nos quatro pilares da educação do século XXI, indicados pela Unesco: 

1- Aprender a conhecer 

2- Aprender a fazer 

3- Aprender a viver junto 

4- Aprender a ser 

 

Uma parte da turma apresentou o trabalho oralmente, assim, como faz o professor 

em sala de aula, porém, também tiveram que elaborar uma pergunta a ser respondida ao 

final da apresentação. 

O trabalho demandou organização, planejamento, capacidade pessoal e interpessoal, 

competências e habilidades desejadas para o perfil de futuros profissionais da 

informática demandado pelo mercado. O telefone celular entrou na disciplina de Língua 

Espanhola como recurso pedagógico. A popularização da telefonia celular e da internet 

nos anos 1980 e 1990 provocou o fenômeno de aceleração de tempo e contribuiu para o 

surgimento da Geração Y (público), que é fascinada pelo aparelho móvel: fácil de 

carregar, permite a comunicação em qualquer lugar, conexão com as várias redes 

sociais, pesquisa on line, fotografar, ouvir rádio, gravar, calcular e até estudar. 

A Geração Y fez a pesquisa pelo celular utilizando-se da internet,  anotou as 

respostas no caderno e depois de terminada a pesquisa retornou ao celular para gravar 

com o microfone interno do celular o resultado de sua pesquisa. Na hora da 

apresentação mostraram a gravação para a professora e encaminharam seus trabalhos 

via dispositivo bluetooth. Quanto à parte oral, o estudo do idioma espanhol, ainda há o 

que corrigir; algumas sílabas átonas são pronunciadas como se fossem tônicas, por 

exemplo: 



  
 

A palavra MONEDA, é lida como se fosse moeda ou ainda, como se tivesse um 

acento agudo em cima da letra E (É). E na verdade, esta palavra além de não ser 

acentuada em espanhol, o som é fechado, como se tivesse um acento circunflexo em 

cima da letra E (Ê). 

Ao falar “a capital do Chile é Santiago” – La capital del Chile es Santiago, queria se 

ver aqui também a utilização do verbo ser, no presente do indicativo. Embora seja um 

verbo irregular, sua conjugação é bastante simples, porém devido à aproximidade com a 

Língua Portuguesa, os alunos repetem seguido o mesmo erro. Por exemplo: 

“Ele é do Chile. Él es del Chile.” Aquí o aluno insiste em acentuar o verbo “es”, 

porque associa ao “tu és”, do português. Para os espanhóis este “es” apresenta um som 

fechado e para nós que falamos o idioma português o som é aberto.  

Palavras que terminam com “ão” = população, transformam-se em “población” e 

não raro o aluno lê como se til tivesse ou comete um outro tipo de erro, que é o de 

tornar a palavra americanizada: “populaction”. Também é comum este tipo de erro que 

vai se corrigindo aos poucos. 

A gravação foi feita em celulares de um dos membros do grupo que depois repassou 

via Bluetooth para a professora, um dispositivo encontrado em celulares e 

computadores para troca de músicas, fotos e vídeos. Com este dispositivo não se faz 

necessário o uso da Internet. Cada pessoa aciona/liga do seu aparelho o Bluetooth 

identificam-se um ao outro e é só aceitar o recebimento do material. Em segundos o 

conteúdo é recebido. 

Terminada as apresentações verificou-se que os alunos que utilizaram o telefone 

móvel como recurso didático, além de interagir com o mundo digital, entenderam o 

conteúdo.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Idade da Mídia está de fato introjetada nos currículos escolares.  



  
 

Foi possível identificar que o celular apresenta-se como um recurso didático de 

apoio às atividades de sala de aula, pois além de os aparelhos atuais serem muito mais 

do que um telefone (com recursos de gravação de vídeo, gravação de voz, câmera 

fotográfica e  compartilhamento de arquivos) também destacou-se como elemento 

motivador das atividades propostas nesta pesquisa.  

É de conhecimento escolar a existência do Projeto de Lei n 2.246-A/2007, do 

Deputado Federal Pompeo de Mattos que veta o uso de celulares em sala de aula. Faltou 

a este projeto de lei o conhecimento didático do uso do aparelho móvel telefônico em 

sala de aula, pois, sendo o aparelho celular utilizado como recurso didático-pedagógico, 

e sob orientação do professor pode ser usado nas aulas, ao menos, nas de Língua 

Espanhola. 

Portanto, nota-se que o principal papel da tecnologia é servir ao ser humano, de 

forma que cabe à educação e/ou à escola/organizações promover a integração entre a 

tecnologia e o humanismo.   
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