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Resumo: A contemporaneidade é caracterizada pelo avanço das Tecnologias da Informação e
Comunicação – TIC que vem reconfigurando as formas de acesso a informação, cultura e entretenimento,
redimensionada pelo uso, crescente, de dispositivos móveis. O presente artigo visa refletir e utilizar os
dispositivos móveis no contexto escolar, explorando estratégias pedagógicas e processos formativos, por
meio da criação e difusão da produção áudio visual, à potencialização do vínculo social entre alunos e
professores da Rede Pública de Ensino e sua comunidade. A proposta aqui esboçada pretende realizar
Oficinas de Produção de Vídeos, utilizando dispositivos móveis com o intuito de retratar processos culturais
da cidade de Salvador/Ba.

Palavras-chave: Cultura Digital, Dispositivos Móveis,Educação.

Abstract: The contemporary is characterized by the advancement of Information and Communication
Technologies - ICT coming reconfiguring forms of access to information, culture and entertainment,
resized by using, growing, mobile devices. This article aims to reflect and use mobile devices in schools,
exploring teaching strategies and formative processes, through the creation and dissemination of audio
visual production, the enhancement of the social bond between students and teachers of the Public
Education Network and its community. The proposal outlined here intends to hold workshops Video
Production, using mobile devices in order to depict the cultural processes of Salvador / Ba.
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1. CONTEXTO SÓCIO-TECNOLÓGICO E DISPOSITIVOS MÓVEIS

A intensificação dos usos dos suportes tecnológicos está reestruturando e reconfigurando as formas de
acesso à informação, cultura, entretenimento, interação entre espaços virtuais e constituindo redes de
sociabilidade na contemporaneidade. Números evidenciam a inserção das tecnologias móveis na vida dos
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brasileiros, os índices da Ipsos Media CT (The Media, Content and Technology Research Specialists)[iv],
em pesquisa solicitada pelo Google em 2012, revelam a difusão dos celulares no Brasil que já atinge cerca
de 14% da população, sendo que destes, 73% acessam a internet através dos dispositivos todos os dias.
Tais dados demonstram a emergência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano
das pessoas.

Os jovens são os principais usuários que utilizam estas tecnologias com propriedade e domínio. Conforme
afirma Santos (2008, p. 3), “a geração SMS é ágil, atenta, treinada na multi-tarefa e predisposta para o
novo”. Já para Tapscott (1999), os jovens usam os seus smartphones[v] de forma diferente dos adultos,
que tem como principal finalidade falar e ler e enviar e-mails. Os jovens usam para comunicar por SMS
(Short Message Service) [vi], navegar na Internet, capturar imagens (fotografias), gravar vídeos e
compartilhar informações.

Estas informações ilustram o aumento do uso das tecnologias na sociedade e a escola não pode afastar-se
deste crescente movimento. Portanto, esse texto tem como objetivo refletir as relações que existem no
cotidiano escolar, em sala de aula, entre os sujeitos e os dispositivos móveis, partindo do pressuposto que
estes aparatos são os principais elementos na produção de sentidos aos conteúdos vinculados ao currículo
escolar, construção de conhecimentos e aprendizagem. Além, de propor que os dispositivos móveis sejam
alternativas possíveis de construção e difusão de conhecimento, como elemento de integração dos
processos educacionais, práticas e métodos utilizados em sala de aula proposta pelo professor, aliados às
vivencias/realidade do aluno, tônica da educação na contemporaneidade.

Assim, compreendemos como dispositivos móveis os objetos tecnológicos portáteis que permite a
mobilidade das pessoas que as consomem e podem usar em qualquer lugar ou contexto. Deste modo,
Nkeze e Pearce (2007) conceituam dispositivos móveis como um dispositivo portátil, capaz de acessar a
web e destinado ao uso em movimento. Diversos dispositivos está concebidos nessa ideia, como o
aparelho celular, PDA (Personal digital assistant)[vii], Tablets, filmadoras, câmeras digitais entre outros.

Tais dispositivos tecnológicos móveis estão diretamente ligados às dinâmicas sociais, atuando como
potencializadores das práticas humanas nos diversos setores da sociedade, seja no trabalho, na economia,
medicina, esportes, comércio, cultura, entretenimento e também no campo educacional, tudo tem relações
com algum aparato tecnológico e seu sentido maquínico. A informática, agregada à telemática e a
eletrônica, nos inseriu na sociedade da conexão generalizada, do tudo em rede o tempo todo, uma vez,
que cada vez mais, as informações e a internet são elementos importantes desse fenômeno social
(LEMOS, 2003).

Portanto, a proliferação das TIC provocam mudanças constantes nas formas de interações entre os
sujeitos e possibilita a construção de saberes e conteúdos de maneira colaborativa através de elementos
tecnológicos. As tecnologias de redes móveis (Wireless[viii], Bluetooth[ix], GSM[x]) e, principalmente,
os celulares que interligados a internet, muitas vezes vistos como “adversários perversos” dos processos
educativos e formativos, são resignificados, na medida em que emergem como potencializadores da
criação, internalização e difusão do conhecimento, permitindo que outros espaços, não formais, sejam
ambientes de produção de saberes. Para CASTELLS (2003), a possibilidade de experimentação e
modificação da internet pelos indivíduos é a lição fundamental que a história social da tecnologia nos
ensina.

Se as práticas escolares ainda estão arraigadas em um currículo pautado em padrões conservadores de
pedagogia baseada no acúmulo de informações, assimilação e repetição, modelo de ensino mais presente
nas escolas da atualidade, como reinventar os métodos, os processos, a forma de educar, ensinar e
aprender Não queremos aqui estabelecer um roteiro/modelo a ser seguido e sim uma reflexão acerca do
paradigma da educação na contemporaneidade, romper com a dificuldade de compreender que a escola
não é o único espaço para aprendizagem e construção do conhecimento.

Nesta perspectiva, espaço escolar possui a necessidade de apropriação das TIC como método/meio do
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processo de ensino - aprendizagem, pautadas na linguagem que compõe a cultura digital, como elemento
norteador na produção de sentido aos conteúdos trabalhados em seus currículos, além de capacitação de
professores, formação continuada e trabalhar alinhado às demandas pedagógicas que brotam do próprio
discente. Sendo assim, as TIC podem ser entendidas conforme o pensamento de HETKOWSKI:

As TIC são compreendidas como surgimento de uma outra articulação de
linguagens, encarnada em novos suportes que são as máquinas com as quais os
homens se comunicam, dotando-as da capacidade de processarem e
intercambiarem informações. (2004, p. 17).

A escola é um ambiente de forte interação social e trocas de experiências, é preciso um profissional que
entenda que educar não é apenas ensinar, é auxiliar o aprendizado do outro e, além disso, considerar-se
também o aprendiz. O educador promoverá o debate das ideias e culturas e transformará a sala de aula
em um espaço de possibilidades de conhecimento, onde orientará os discentes construindo a autonomia,
aplicando o conhecimento adquirido. Neste âmbito nada é pré-estabelecido, reinará a subjetividade, pois
“ninguém educa ninguém. Ninguém se educa sozinho. Os homens se educam juntos, na transformação do
mundo" (FREIRE, 1989 p.68).

A interação do homem com o mundo, torna-se contínua e acaba por criar um processo indissociável entre
as pessoas e os suportes tecnológicos que modificam de forma significativa a sua realidade imediata, suas
percepções e ações. Portanto, as realizações humanas são potencializadas pelas tecnologias digitais, que
tornou necessário um aprofundamento e uma reflexão filosófica (CASTELL (2003, 2004); LIMA JR, (2005);
HETKOWSKI (2004); SILVEIRA (2004); LEMOS (2003); SANTAELLA (2003); LEVY (1997); FREIRE (1986);
SANTOS (2004).) sobre a relação cultural entre o homem e a tecnologia na contemporaneidade. O uso das
TIC nessa perspectiva encurta as distâncias na relação entre aluno-professor, possibilitando uma
aprendizagem de via dupla onde ambos interagem e aprendem como um sentido de troca de
conhecimentos e experiências.
Através dos pressupostos da técnica como processo criativo, transformativo, colaborativo, e hipertextual
(LIMA JR (2005), ALVES (2004), HETKOWSKI (2004)[xi] pode-se perceber uma relação intrínseca entre o
homem e a máquina, em que um constitui o outro, a partir desta influência. Esse contexto ocorre no
campo das ideias, no plano imaterial, ou seja, enquanto um lugar em que a subjetividade determina a
ação sobre a máquina na produção de sentido as práticas humanas. Assim, o ser humano transforma a
realidade da qual participa e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo, descobre formas de atuação e
constrói conhecimento sobre elas, inventa os meios e concebe significados sobre tal processo, no qual está
envolvido.

Portanto, uma das tarefas do educador é pesquisar práticas que ajudem aqueles com quem convive a
desenvolver-se política e socialmente. Práticas estas, que embasadas em recursos e estratégias que
busquem respeitar os sujeitos, privilegiando a interpretação e o pensamento crítico na consideração de
uma nova sociabilidade, desenvolvida pela emergência das tecnologias de informação e comunicação e na
consolidação da cultura digital, responsáveis por mudanças culturais fundamentais no modo de ser e
pensar das sociedades na contemporaneidade.
A educação é feita pelos homens, na busca da formação do próprio homem, e longe de ser apenas o
objeto dela, se torna o agente transformador. Ele se educa e, como ser social que é, participa da educação
de outros. E o educador, como co-ator nas relações de cada um consigo e com o mundo, promove
reflexões que visa mudanças da realidade sem perder de vista que as pessoas são diferentes. É a forma de
educar que permite que os sujeitos criem possibilidades de responder aos desafios do mundo, criando sua
própria história e contribuindo para a formação da sociedade em que vive, potencializadas pela cultura
digital.

2. CULTURA DIGITAL E A EDUCAÇÃO ESCOLAR CONTEMPORNEA
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Se partirmos da ideia que cultura representa todas as produções materiais e os aspectos espirituais de um
povo, seja no plano concreto ou no plano imaterial, estamos vivendo então em tempos da cultura digital.
Assim LEMOS (2003), nos indica as relações pessoais influenciadas pelos instrumentos comunicacionais
que determinam a cultura digital e a cibercultura:

[...] as novas ferramentas de comunicação geram efetivamente novas formas de
relacionamento social. A cibercultura é recheada de novas maneiras de se
relacionar com o outro e com o mundo. Não se trata, mais uma vez, de
substituição de formas estabelecidas de relação social (face a face, telefone,
correio, espaço público físico), mas do surgimento de novas relações mediadas.
(LEMOS, 2003, p. 17).

Mais afinal o que de fato é a cultura digital E por que ela promove os efeitos, as consequências pautadas
nas tecnologias, provocando mudanças no modo de vida contemporâneo SANTAELLA (2003) aponta
indícios que giram em torno da construção do conceito sobre a cultura digital:

Cultura digital é como vem sendo chamada à aparente explosão no processo de
distribuição e difusão da informação impulsionada pela ligação da informática com
as telecomunicações que “redundou nas redes de transmissão, acesso e troca de
informações que hoje conectam todo o globo, na constituição de novas formas de
socialização e de cultura”. (SANTAELLA, 2003, p.60).

Porém, encontramos outros elementos que permeiam essa discussão no dia-a-dia das pessoas, como é o
caso dos aparatos multimídias que também é uma forma de comunicação com o uso de diversas formas
de difusão: sons, imagens, textos, vídeos, animações. A cultura digital é uma cultura multimídia que usa
códigos, estratégias pragmáticas de comunicações diferentes (RIVOLTELLA, 2003).

Desta forma, a cultura digital é constituída a partir das conversões entre as tecnologias de hipermídias e
informática. Com isso, não existe uma única tecnologia que determine uma cultura digital, mas o cultivo
de várias tecnologias agrupadas. Podemos perceber esse pensamento conforme RIVOLTELLA (2003):

Hoje, é muito difícil o que seja uma TV ou um celular. É difícil porque um celular é
também um computador, e esse computador também é um celular, que por sua
vez é habilitado para tocar música e ver imagens, e que igualmente se
transforma em TV. (RIVOLTELLA, 2003, p.96).

Geralmente encontra-se bastante dificuldade no momento de determinar quais são as principais
tecnologias são desenvolvidas e geram instrumentos para unir em uma só matriz todas as especificidades
de outros dispositivos, ou seja, convergem todos os aparelhos/suportes (TV, rádio, livro, editores de texto,
computador, MP3) em um único dispositivo multitarefas.

A cultura digital é também uma cultura em que a portabilidade às vezes é o item
mais importante, os aparelhos estão se tornando cada vez menores e mais leves,
para que possam ser levados no bolso: A tecnologia também vira uma roupa,
sem a qual é difícil sair de casa. Os aparelhos estão cada vez mais potentes. Com
eles é possível fazer muitas coisas: Conectar-se, comunicar-se, editar textos e
imagens. (RIVOLTELLA, 2003, p.97).

O aspecto inerente à cultura digital caracteriza um “novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de
organização e de transformação” (LÉVY, 1999, p.32), permeado de novas práticas comunicacionais
(fóruns, chats, blogs, e-mails, etc...), constituição de redes sociais digitais, pautado em grupos de
interesses (jogos, comunidades, cibercidades, softwares livres, etc...) e as possibilidades de construções
coletivas de conhecimento (ferramentas wiki), “rompendo” as barreiras que prendem o conhecimento na
escola, tendo a tecnologias como elemento de mudanças de metodologias, currículos e práticas escolares,
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geralmente marcados pela distância do cotidiano dos sujeitos imersos em um mundo altamente
tecnológico. O ambiente sócio-cultural no qual os estudantes estão inseridos está próximo e intrínseco dos
suportes, onde a capacidade de desempenhar multitarefas carregadas de mobilidade, portabilidade e
simultaneidade refletem suas interações sociais em rede, seus interesses, necessidades e experiências de
vida.

Com a propagação a ampla utilização das tecnologias, muito se discute sobre como as pessoas se
apropriam dos recursos tecnológicos. Não diferente, com a evolução das tecnologias móveis, surgiu
também uma preocupação na investigação para explorar as formas como estas tecnologias podem ser
utilizadas como aportes de aprendizagem e como este processo pode ser apoiado pela portabilidade dos
dispositivos e a mobilidade dos sujeitos, além romper as barreiras do espaço. Onde a expressão
“Sociedade das Comunicações Móveis” (CASTELLS, 2004), faz referência ao surgimento de novas práticas
sociais criadas pela utilização cotidiana das tecnologias móveis.

Para CHARLOT (2008), a reflexão sobre as condições da sociedade e da escola contribui para o
conhecimento das efetivas necessidades dos sujeitos e contextos envolvidos, conduzindo a um projeto de
escola que responda as novas exigências sociais, educativas e institucionais que nasce do próprio discente.
Desta forma, a escola deve não apenas preparar o aluno para as dinâmicas sócias do trabalho, da
produção material, mas também ligar-se à comunidade, produzindo sentimento de pertencimento e
identidade. Pelas características inerentes aos elementos informacionais em multimeios, os dispositivos
móveis desempenham o papel de facilitador desse processo de vínculo entre escola e comunidade.
Deste modo, o desdobramento da utilização dos dispositivos móveis na sala de aula, visa potencializar as
interações entre as tecnologias móveis e os processos (in)formacionais baseado na cultura e movimento
colaborativo, ruindo nos modelos reducionista, reprodutivista e excludente em que está arraigada as
práticas educacionais escolares, criando uma conexão entre comunicação, cultura local, memória, história
e educação.

O uso dos dispositivos móveis nas práticas pedagógicas, remetem diretamente às experiências da vida
cultural, social dos discentes, caracterizando uma dinâmica de aprendizagem coletiva, que permite ao
professor a empregabilidade das TIC de forma mais ampla nas escolas. Ao propor o redimensionamento
dos dispositivos móveis, promove outros olhares e modos de expressão que abre possibilidades de tornar
os sujeitos autores e atores de seu lugar no mundo, na vida cidadã, criando sentimento de pertencimento
as suas comunidades. Desta forma, a compreensão será fundamentada na construção coletiva de
conteúdos digitais, além da expansão de fronteirais sociais e culturais através da interação, que desperte
inquietações que estabeleçam diálogos substancias e qualitativos, em torno da aprendizagem e do
conhecimento coletivo.

3. OFICINAS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS: PROPOSIÇÕES PARA APLICAÇÃO

As oficinas estão sendo realizadas com a finalidade de produzir vídeos com dispositivos móveis (celular,
tablet, câmera digitais, filmadoras e outros), no âmbito da valorização da memória e a história cultural da
cidade de Salvador, suas inúmeras manifestações culturais, seu patrimônio material e imaterial além das
dinâmicas sociais que fazem parte do cotidiano da população local, evidenciando a importância da
multiplicidade de relações culturais com o lugar. Assim, através da discussão (educação, cultura e
tecnológica) sobre a produção e divulgação de vídeo para internet e das experiências trazidas pelos
participantes agregados, busca-se motivar a experimentação deste meio para explorar suas possíveis
linguagens.

Deste modo, a utilização de dispositivos móveis ao contexto escolar, suscita um conjunto de estratégias
pedagógicas que potencializem o entendimento do espaço, através da criação, circulação e difusão da
produção áudio visual que possibilite o fortalecimento do vínculo social entre os alunos da rede pública de
ensino e sua comunidade, auxiliando a construção e compreensão do conhecimento dentro e fora da sala
de aula. Para tanto, é necessário que exista um diálogo entre a Universidade, a Rede Pública de Ensino e a

Pág.5/8



comunidade.

4. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PRETENSÃO

Contudo, acreditamos que seja necessária a valorização de manifestações culturais, buscando a
aproximação com a comunidade na qual os sujeitos estão inseridos, pautados na ressignificação dos
objetos de investigação (dispositivos móveis), construindo saberes a partir de sua cultura local, de sua
visão de mundo, a fim de responder aos desafios de compreensão da temática e dos objetos.

Assim sendo, a prática pedagógica com elementos tecnológicos de fácil acesso para os estudantes,
reverberá na prática educacional e deve ser contextualizada na prática do aluno. Os dispositivos móveis
utilizados como recursos tecnológicos permite aos sujeitos educacionais uma participação que resultem as
práticas sociais, modos de vida e significações, produzidos pelos indivíduos em interação, não apenas nos
espaços escolares, mas também em espaços de aprendizagem não formais, a exemplo do ciberespaço.

A habilidade e sensibilidade dos jovens que surge da experenciar tecnológica e da capacidade de conviver
com a homogeneização, fluxo de informações, cultura do consumo e ainda assim manter suas referências
de identidade, subjetividades e sociabilidade. A linguagem é sempre permeada de aspectos audiovisuais,
dando papel de destaque para a internet e aos dispositivos tecnológicos. No cenário atual onde restrição
total das tecnologias dos alunos em quase um terço do tempo agride intimamente as características da
geração digital da qual fazem parte, descaracterizando-os, na medida em que o relacionamento com os
suportes faz parte da essência comunicacional dos sujeitos.

Portanto, a cultura digital e a cibercultura relacionam-se a partir das ferramentas eletrônicas, objetos
técnicos dentro de uma dimensão técnica digital e que abre possibilidades para uma execução. Deste
modo, os dispositivos móveis não são apenas a transformação material do mundo, mas permitem a
transformação comunicativa, pautada na construção das redes digitais e sociais que encurtam as
distâncias e determinam as práticas de interação social. Pretendemos com esta investigação contribuir
para compreender as percepções dos alunos sobre o uso de dispositivos móveis como elementos
propositivos para a aprendizagem, compreendendo os significados que os sujeitos escolares lhe atribuem.
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