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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo mostrar vídeos produzidos por alunos do 9º ano do
ensino fundamental, utilizando o celular como recurso metodológico. O procedimento metodológico
adotado para realização das atividades foi uma sequência didática. Foi utilizado na fundamentação
teórica os autores Kenski (2011); Coll e Onrubia (2010); Romanowski, (2007); Al-Lés (2012);
Moran (2013). Os resultado demonstra que os alunos, reconhecem o celular como instrumento de
interferência social e de mobilização educacional, que os conteúdos disponíveis nas redes virtuais,
são apreciados pelos mesmo que podem transformar-se em instrumentos para a efetivação da
aprendizagem: ativa, interativa, colaborativa, significativa, hibridizada com o que há de lúdico no
virtual (vídeos, jogos, animações).

PALAVRAS-CHAVES: Celular. Atividade educativa. Aprendizagem.

ABSTRACT: This work aims to show videos produced by students of the 9th grade of elementary
school, using cellular as a methodological resource. The methodological procedure adopted to carry
out the activities was a didactic sequence. The authors Kenski (2011); Coll and Onrubia (2010);
Romanowski, (2007); Al-Lés (2012); Moran (2013). The results show that students recognize the
cellular as an instrument of social interference and educational mobilization, that the contents
available in virtual networks are appreciated by the same ones that can become instruments for the
effectiveness of learning: active, interactive, collaborative , meaningful, hybridized with what there
is of lúdico in the virtual (videos, games, animations).

KEYWORDS: Cellular. Educational activity. Learning.

RESUMEN: El presente trabajo tiene por objetivo mostrar vídeos producidos por alumnos del 9º
año de la enseñanza fundamental, utilizando el celular como recurso metodológico. El procedimiento
metodológico adoptado para la realización de las actividades fue una secuencia didáctica. Se utilizó
en la fundamentación teórica los autores Kenski (2011); Coll y Onrubia (2010); Romanowski,
(2007); Al-Lés (2012); Moran (2013). Los resultados demuestran que los alumnos, reconocen el
celular como instrumento de interferencia social y de movilización educativa, que los contenidos
disponibles en las redes virtuales, son apreciados por los mismos que pueden transformarse en
instrumentos para la efectivización del aprendizaje: activa, interactiva, colaborativa , significativa,
hibridizada con lo que hay de lúdico en lo virtual (vídeos, juegos, animaciones).

PALABRAS CLAVES: Celular. Actividad educativa. El aprendizaje.
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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo mostrar vídeos produzidos por alunos do 9º ano do ensino
fundamental, utilizando o celular como recurso metodológico. As possibilidades de aprendizagem
com dispositivo móvel (celular) ampliam o processo de interação do conhecimento, da aprendizagem
em rede, da expansão do conhecimento, pela cultura digital. A Unesco (2015) montou um quadro do
perfil dos jovens leitores do dispositivo móvel celular, fornecendo dados de como essa tecnologia
pode ser usada possibilitando desempenho na leitura em países de alta taxa de analfabetismo. A
aprendizagem móvel torna-se, um campo aberto a novas práticas educativas. Com as TDIC as
escolas podem transforma-se em um ambiente rico em aprendizagens significativas, que motiva os
alunos aprender ativamente, presencial e a distância, a pesquisar o tempo todo, a serem proativos no
saber, Moran (2013, p. 31). A aprendizagem é um processo dinâmico, ativo e contínuo. Aprender
hoje é buscar, produzir, pesquisar, interagir, comunicar-se. Os dispositivos móveis ampliam as
possibilidades dos alunos aprender colaborativamente, por possuir ferramentas multifuncionais.

Esta pesquisa investigará a utilização do celular no contexto escolar. A motivação para a realização
desta pesquisa está relacionada com a utilização dessa área no contexto escolar. A interação diária
dos alunos com o celular, bem como a utilização intensiva que fazem dele dentro da escola
constituíram fatores importantes e motivacionais a presente pesquisa.

Nas últimas décadas tem se intensificado o uso de tecnologias diversas no cotidiano das pessoas. A
cada dia novas tecnologias são lançadas no mercado e essa diversidade provoca uma popularização
de seu uso. O celular, cuja função era inicialmente de realizar e receber chamadas passou a ser um
aparelho versátil, dotando-se de utilidades como a de fotografar, filmar, assistir a vídeos, acessar a
internet, dentre [entre] outras. Dessa forma, torna-se prática e econômica a aquisição de um aparelho
com tantos predicados, embora nem sempre todos os recursos disponíveis sejam utilizados a
contento. Diante da infinidade de possibilidades de uso, a utilização como recurso educativo, de uma
tecnologia dominada pelos jovens e alunos, altamente personalizada e utilizada intensamente em
contextos informais, a escola ainda permanece como um dos únicos contextos da vida dos alunos
onde o celular é, quase sempre interdito. Nos contextos informais de aprendizagem, os alunos
utilizam o celular de forma intensiva, multifacetada, recorrendo a várias funcionalidades, gerindo
diversos conhecimentos, repassando em deferentes representações de comunicação e informação, de
forma colaborativa e interativa. A disseminação do uso celular na sociedade é contundente, e
inevitavelmente dentro da escola, a discussão é polêmica entre os professores e teóricos quanto ao
uso didático do celular dentro da sala de aula. Os mais otimistas compreendem as tecnologias como
fenômenos de expansão cognitiva, como facilitadores e atualizadores; Os mais críticos colocam
dificuldades quanto ao uso desses artefatos tecnológicos. A polêmica discussão incentivou realizar
nesta pesquisa de mestrado uma análise quanto à utilização que os alunos fazem do celular dentro do
contexto escolar. Tendo como ponto de partida a pergunta: será que a utilização do celular pelos
alunos não contribui com o processo ensino aprendizagem? O resultado desta prática pode provocar
reflexões para a escola lidar melhor com este fenômeno dentro do contexto escolar. E proporcionar
novas possibilidades educacionais com a integração das TDIC, dispositivo móvel, celular, no
exercício da construção do conhecimento nos diferentes espaços educacionais como o formal, o
não-formal ou o informal.

O avanço ao acesso às tecnologias – sobretudo à internet, aos dispositivos móveis, ao imenso número
de aplicações baseadas nesses dispositivos traz, ao mesmo tempo, grandes oportunidades e desafios
para pais, educadores e gestores públicos. A escola e os atores escolares também estão imersos nesse
novo paradigma. A internet, os tablets, os celulares, os smartphones e as mídias sociais têm
transformado de forma rápida e profunda a maneira como jovens se socializam e se relacionam com
o mundo a sua volta.

No contexto da inclusão das TDIC nos sistema educacional, o uso do celular na escola,
principalmente em sala de aula, tem gerado polêmicas e discussões. Proibir será a melhor forma de
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lidar com essa questão? A tecnologia está pressente na vida de todos e já faz parte do dia a dia das
novas gerações, não temos como ignorar o elo existente entre as novas gerações, avanço tecnológico
e os meios de comunicação.

Apesar de superado o mito de que a máquina substituiria à tarefa do professor, ainda não absorvida a
cultura da utilização das TDIC, como complemento da prática docente, prevalece uma resistência
para a utilização das mesmas. Quanto aos alunos, ocorre o inverso, observa-se uma grande
disposição para a utilização seja de computadores, ipod, celulares e as específicas funções que estes
aparelhos dispõem. Os alunos as reconhecem rapidamente e as utilizam de maneira simultânea. Essa
realidade gera uma grande preocupação para muitos professores, pois, enquanto a escola não se
apropria da utilidade desse aparato tecnológico, ele invade a escola podendo inclusive comprometer
a finalidade da mesma no tocante ao ensino e aprendizagem.

Manter a concentração dos alunos sempre foi um desafio enorme para os professores por mais
habilidosos que sejam na “arte de ensinar”. Atualmente com o uso das TIDC pelos alunos, o nível de
desafio dos professore tem aumentado. Tem sido comum a proibição pelas escolas do uso de celular
durante as aulas. Será que essa é a melhor atitude? Os alunos realmente não utilizam o celular
durante as aulas? Ao proibir o uso dos celulares, total ou parcialmente as escolas não estão
contrariando os princípios da educação que é entre tantos, a valorização e o despertar pelo
conhecimento e aprendizagem, descritos na LDB nº 9.394/96, da Educação Nacional que em seu
artigo 32. Inciso-II, ressalta que a formação básica do cidadão deve acontecer mediante, a
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores
em que se lamenta a sociedade. São levantamentos importantes que necessitam de reflexões. Desde o
momento em que os alunos passaram a portar o celular, uma série de mudanças pode ser percebida
tanto na tecnologia do equipamento quanto nos seus usos. A inclusão das tecnologias digitais na
educação provocam mudanças profundas no processo ensino aprendizagem, ação que exige dos
sujeitos que a integram, mais equilíbrio, integração sensorial, racional, emocional, ético e moral.
Moran (2013, p. 30) afirmam que

as tecnologias digitais móveis desafiam as instituições a sair do ensino
tradicional, em que os professores é o centro, para uma aprendizagem mais
participativa e integrada, com momentos presenciais e outros com atividades
a distância, mantendo vínculos pessoais e afetivos, estando juntos
virtualmente.

As mudanças provocadas na educação com a inclusão das tecnologias tem aumentado com a chegada
dos dispositivos móveis (celular) nas sala de aulas, traz tensões, novas possibilidade e grandes
desafios. A própria ferramenta com seu termo singular “móvel” mostra contradição de uso em um
ambiente fixo como a sala de aula. Desafio inevitável para educação atualmente, encontrar
alternativas de como conciliar a mobilidade do dispositivo móvel ao espaço escolar, a aprendizagem
formal dos alunos, já que acontece informalmente.

O celular é uma das TDIC mais utilizada na atualidade pelos alunos. Perante esta realidade, é
inevitável que nos questionemos sobre o impacto que estes equipamentos poderão ter nas escolas,
nos locais de trabalho e nos relacionamentos interpessoais.

A comunicação digital tornou-se tão frequente e natural como a comunicação face-a-face. A
expressiva e forte relação dos alunos com os celulares não foi bem recebida pelas escolas, por ser
interpretada como potencialmente irruptiva dos sistemas de aprendizagem formal. A divulgação de
receios, relacionados com os efeitos da sua utilização como diversão, parece ter contribuído para
fortalecer as resistências à sua utilização em contexto escolar. Embora a grande maioria das escolas,
a nível nacional, proíba a utilização dos celulares nas salas de aula, é cada vez mais evidente que os
alunos os utilizam de forma dissimulada e subversiva.
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No que se refere ao ensino formal é comum à proibição do uso celular na de sala de aula. Assim a
pergunta desta pesquisa é: O celular utilizado dentro da escola influencia no processo ensino
aprendizagem formal dos alunos?

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No contexto histórico da educação brasileira, com a oferta da expansão do ensino público, as
políticas públicas educacionais passaram a se concentrar nos aspectos relacionados à permanência do
aluno na escola, como também na qualidade dos serviços oferecidos, segundo Freire (1984, p.99)

[...] a educação ou ação cultural para a libertação; em lugar de ser aquela
alienante transferência de conhecimento, é o autêntico ato de conhecer, em
que os educandos – também educadores – como consciência “intencionada”
ao mundo ou como corpos conscientes, se inserem com os educadores –
educandos também – na busca de novos conhecimentos, como consequência
do ato de reconhecer o conhecimento existente.

De acordo com o autor citado, tanto os alunos quanto os professores compartilham o aprendizado do
seu cotidiano contribuindo para o processo de construção do conhecimento. Como espaço de
aprender a ser e de aprender a conviver, a escola é também um espaço no qual o jovem pode e deve
exercitar o protagonismo, atuando efetivamente nela, apresentado propostas, promovendo discussões
que digam respeito à vida escolar ou ao interesse da comunidade, participando de organizações como
grêmios ou outros grupos de seu interesse - teatro, dança, banda ou jornal - capazes de contribuir
para a construção ou o fortalecimento da identidade da escola. Pela importância socialmente
atribuída à escola, pela peculiaridade de seu papel, pelo tempo em que adolescentes e jovens nela
permanecem; ela tem grande potencial para tornar-se um espaço em que os alunos vejam suas
questões, dúvidas, angústias e descobertas acolhidas e trabalhadas de forma a ampliar o campo no
qual constroem suas identidades e projetos. Reconhecer como legítimas as experiências que eles
vivenciam nos mais diversos espaços, torna-se condição para que o conhecimento escolar tenha
sentido.

As TDIC estão presentes em todos os setores profissionais e de lazer. As informações correm ao
redor do mundo em alta velocidade através da grande rede de computadores da internet. Através dos
computadores e das novas TDIC tudo se encontra conectado e a informação nunca esteve tão à
disposição como agora. Essa revolução informacional, assim como a revolução industrial, é um
marco que mudou e ainda continua mudando as relações humanas de uma forma que elas nunca
serão como eram antes (CASTELLS, 1999).

A incorporação das TDIC na sociedade atual resulta, assim, de uma sociedade mais aberta, de
sistemas tecnológicos mais complexos e de uma dependência maior dos sistemas de informação e
comunicação. Nessa sociedade o conhecimento tornou-se “um recurso flexível, fluído, sempre em
expansão e mudança” (HARGREAVES, 2004, p. 33). A ideia de uma sociedade móvel com uma
rede complexa de comunicações não é exclusiva dos nossos tempos. Kenski (2011, p. 15) afirma que
as tecnologias “são tão antigas quanto à espécie humana, na verdade, foi a engenhosidade humana,
em todos os tempos, que deu origem às mais diferenciadas tecnologias”. A tecnologia sofre a ação
humana, num processo rápido e contínuo, convive num processo simbiótico com o ser humano
influenciando nas relações sociais. Nesse cenário a tecnologia veio intensificar e ampliar esta
realidade. Apesar de incorporada ao cotidiano sociocultural, assim como as demais tecnologias, as
TDIC também estão cercadas de disparidades de acesso. Kenski (2011, p. 41) afirma que “Já não há
um momento determinado em que qualquer pessoa possa dizer que não há mais o que aprender. Ao
contrário, a sensação é a de que quanto mais se aprende mais há para estudar, para se atualizar”. As
tecnologias educacionais hoje disponíveis permitem a troca de conhecimentos em rede, onde a
autoria está aberta e disponível a todos, permitindo o fazer criativo, a invenção e a exposição de
pensamentos, sem medo de errar e dispostos ao diálogo.
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As tecnologias móveis e sem fios podem transformar o conceito de aprendizagem ao mudarem o
foco do conhecimento fatual para o conhecimento de como pesquisar sobre alguma coisa. As
competências de que necessitamos atualmente estão relacionadas com o ser capaz de distinguir
fontes de informações fidedignas das que não têm credibilidade, assim como de filtrar, resumir e
analisar criticamente diferentes fontes de informação. Nesse momento da sociedade a tecnologia
intermedia a relação entre a informação e o ser humano.

Nas últimas décadas os processos de comunicação sofreram transformações. Do rádio a televisão; do
computador a internet, democratizando informações e conhecimentos. O avanço tecnológico evoluiu
decorrente do progresso das telecomunicações com a cultura digital, configurando uma nova
paisagem de comunicação e informação. Exemplo dessa realidade, o surgimento do dispositivo
móvel, o telefone celular multifuncional. A divulgação dessa mídia aconteceu pelos meios de
publicidades, logo chegou às mãos dos adolescentes que tornaram usuários ativos, pela interatividade
de aplicativos e conectividade com outros jovens. A participação dessa mídia em toda esfera da vida
social é incontestável, no trabalho, no lazer, em casa, nas redes públicas, nas escolas. Como
transformar essa ferramenta tecnológica uma aliada ao processo educativo dentro das escolas?
Desafio que vem sendo analisado de diversos modos e estudado a partir de diferentes abordagens.
Almeida (2001, p. 42) afirma que

as TIC e as diferentes ferramentas de comunicação e interação contribuem
para a formação de comunidades de aprendizagem que privilegiam a
construção do conhecimento, a comunicação, a formação continuada, a
gestão administrativa, pedagógica e de informações.

Mesmo com todo aparato tecnológico existente, ainda se enfrenta uma série de entraves para que
efetivamente as TDIC sejam incorporadas as atividades dos professores e bem utilizadas pelos
alunos. As dificuldades para que se estabeleça relações diretas com as TDIC e melhore a
aprendizagem dos alunos, é preciso tecer, algumas considerações, indagar como, até que ponto e sob
quais circunstâncias as TDIC podem modificar as práticas educacionais nas quais são incorporadas.
As implicações quanto à incorporação das TDIC na escola não consistem nas potencialidades e
funcionalidades destas ferramentas, mas nas atividades desenvolvidas por professores e alunos. Coll
e Onrubia (2010, p.71) afirmam,

a incorporação das TIC na educação está, portanto, longe de apresentar um
panorama tão homogêneo quanto ás vezes se supõe, e seus efeitos benéficos
sobre a educação e o ensino distam muito de ser tão generalizados quanto
algumas vezes se insinua, entre outras razões porque na maioria dos cenários
de educação formal e escolar as possibilidades de acesso e uso dessas
tecnologias ainda são limitados ou mesmo inexistentes.

O impacto das TDIC não é de imediato, demora-se um tempo para os indivíduos incorporarem os
avanços e aprendam utilizá-las. Não basta adquirir máquinas e equipamento é preciso saber usar para
reproduzir novas condições de aprendizagem e estilo de vida. Ainda existe um longo caminho a ser
percorrido, uma vez que o cenário atual ainda promove a integração das tecnológicas, ao espaço
escolar, convergindo para potencializar a inovação educativa.

A inclusão das mídias tecnológicas em especial o celular, dentro da escola tem diretamente e
indiretamente dificultado o trabalho de alguns professores acostumados com a prática tradicional.
segundo Romanowski (2007, p. 51):

o enfoque tradicional na prática docente que trabalha com a transmissão do
conhecimento pelo professor, o qual deve ser assimilado pelos alunos. Esse
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enfoque toma por base, a seleção de conteúdos, o ensino enciclopédico,
sendo estes, geralmente, desvinculados do cotidiano dos alunos. A aula
expositiva é o procedimento mais utilizado (...). A avaliação é rigorosa e
centrada na reprodução dos conteúdos sempre privilegiando a reprodução de
informações.

Neste sentido, a relação entre o professor e o aluno é verticalizada e autoritária, as aulas ocorrem
com poucas perguntas em silêncio, calados, ouvindo o professor. Porém, esse não é o perfil dos
jovens alunos de hoje, por isso, o choque e os conflitos existentes dentro das salas de aulas.
Atualmente, o enfoque construtivista, fundamentado nos estudos peagitianos, compreende que o
desenvolvimento é construído por interação entre sujeito e objeto, decorrente das sucessivas
transformações de esquemas internas. Esse modelo caracteriza-se na construção da cognação, que
segundo Romanowski, (2007, p. 53),

o método de ensino consiste em problematizar, por meio das ações sobre os
objetos e sobre os conhecimentos, para que o próprio aluno possa
reconstruir-se como aprendiz. A tomada de consciência de seu próprio
processo de conhecer favorece a melhoria no processo de aprendizagem e
desenvolvimento.

Para lidar com os alunos, o professor precisa ter muita sensibilidade, pois, trabalham com seres
humanos com características individuais e sociáveis por natureza. A atividade do professor tem o
elemento humano como seu determinante e dominante. Para Tardif (2012, p. 118) ensinar é,
“desencadear um programa de interação com um grupo de alunos, a fim de atingir determinados
objetivos educativos relativos à aprendizagem de conhecimento e a socialização.” O ensino se
assemelha mais a atividade política ou social que à mera técnica. Nestas relações, o desinteresse pode
se manifestar por parte dos alunos, se as aulas não forem atraentes para eles. Porém, mesmo diante
esta situação Tardif (2012 p. 132) afirma que “nada nem ninguém pode forçar um aluno aprender se
ele mesmo não se empenhar no processo de aprendizagem”, é preciso provocar o interesse –
condição subjetiva e saber fazer nos alunos. Neste contexto, segundo Sacristán (2005, p. 200)
renovar e criar metodologias, para que possa atender aos anseios dos alunos, que “não podemos
deixar de sugerir a eles conteúdos atraentes”, não dando espaço para que os mesmos se distraiam
com outros elementos como, por exemplo, os telefones celulares durantes as aulas. O celular uma
tecnologia que faz parte da vida dos alunos, não pode ser visto como um entrave no processo ensino
aprendizagem, mas como uma ferramenta que pode contribuir na construção do conhecimento, do
saber dos alunos. O momento faz refletir sobre o uso das TDIC, como procedimento metodológico e
didático dos professores e das instituições educativas. Principalmente saber usar adequadamente as
ferramentas tecnológicas no processo ensino aprendizagens dos alunos, não como modismo do
momento, cuidados com os recursos metodológicos é essencial devido a variedades de recursos
oferecidos e disponível hoje, como orienta Moran (1999, p. 8):

Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos
simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm
distantes professores e alunos. Caso contrário conseguiremos dar um verniz
de modernidade, sem mexer no essencial. A Internet é um novo meio de
comunicação, ainda incipiente, mas que pode ajudar-nos a rever, a ampliar e
a modificar muitas das formas atuais de ensinar e de aprender.

Trabalhar com as TDIC requer do professor um conhecimento amplo dessas ferramentas, para que
possa utilizá-la adequadamente na prática pedagógica. Moran (2007, p. 90) explica que “o domínio
pedagógico das tecnologias na escola é complexo e demorado. (...) Há um tempo grande entre
conhecer, utilizar e modificar processos”.
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Diante de tantas dificuldades na educação atual vinculadas à mídia, a TV, às redes sociais online, o
celular, à internet, os professores devem aplicar quais práticas pedagógicas no processo ensino
aprendizagem? Nesta realidade, o grande desafio está em como usar coerentemente e corretamente
essa multiplicidade tecnológica dentro das salas de aula. As TDIC oferecem caminhos para
aprendizagem além dos muros da escola, pela interatividade da internet em tempo real, de qualquer
parte do mundo, sem necessariamente está na sala de aula. Perrenoud (2000, p.139) afirma que “as
novas tecnologias podem reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e didáticos
contemporâneos, pois permitem que sejam criadas situações de aprendizagens ricas, complexas,
diversificadas”. Seguindo esse mesmo raciocínio, Moran (2000, p. 138) considera “... importante
diversificar as formas de dar aula, de realizar atividades, de avaliar”, acrescenta ainda

haverá uma integração maior das tecnologias e das metodologias de trabalhar
com o oral, a escrita e o audiovisual. Não precisaremos abandonar as formas
já conhecidas pelas tecnologias telemáticas, só porque estão na moda.
Integraremos as tecnologias novas e as já conhecidas. As utilizaremos como
mediação facilitadora do processo de ensinar e aprender participativamente.
(Moran,2000, p. 144)

A educação necessita rediscutir a prática pedagógica de sala de aula onde os professores possam
incluir as tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, permitindo aos alunos acessar o
conhecimento não apenas por palavras, mas também por imagens, sons, vídeos, democratizando
assim, o conhecimento e aprendizagem.

METODOLOGIA

A inclusão do telefone celular como instrumento pedagógico dentro da escola ainda é um caminho
rodeado de complexidade e diversos questionamentos, devido ao uso dessa tecnologia provocar
mudanças nos modos de aprender, ensinar, pensar e relacionar-se com as demais pessoas.

O procedimento metodológico adotado para realização das atividades foi uma sequência didática.
Segundo Al-Lés (2012) o desenvolvimento de uma sequência didática acontece pela necessidade de
relacionar conteúdos com competências. A sequência didática tradicional reproduz um conhecimento
frágil, baseado no conhecimento erudito, adaptando-se ao nível dos alunos, trabalhando com
exercícios individuais, num processo avaliativo simples, com perspectiva de aplicar os
conhecimentos adquiridos apenas à vida futura dos alunos na área profissional e social; a sequência
didática competencial, trabalha com competências, organizada a partir de problemas sociais ou
epistemológicos, questionando a princípio os conhecimentos prévios dos alunos num processo de
avaliação contínuo, procurando inserir os conhecimentos adquiridos em prática.

De acordo com AL-LÉS (2012, P. 60-62) a aplicação e organização de uma sequência didática segue
uma ordem cronológica para sua realização. Contextualização - exploração das tarefas; planejamento
- introdução de novos conteúdos; realização - estruturação da informação; aplicação - conhecimento
na prática. As etapas da sequência didática se iniciam com a contextualização dos conteúdos,
organizados pelo professor e pelos alunos a partir de questões que fazem parte da vida dos alunos,
dividindo-os em tarefas. A segunda etapa é o planejamento para introdução de novos conteúdos a
partir da divisão das tarefas para os alunos. A terceira etapa é a execução das tarefas, a realização das
tarefas podem ser feitas em grupos ou individual. A última etapa, o produto final, o resultado do
objetivo proposto, ou seja, o conhecimento adquirido aplicado na prática pelos alunos.

A sequência didática, tem como objetivo mostrar alguns vídeos produzidos pelos utilizando o celular
como recurso metodológico. A atividade foi aplicada na disciplina História nas turmas A, B e C do
9º ano, turno matutino da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Avelar Brandão Vilela,
município de Teotônio Vilela, Alagoas, na primeira unidade de 2019.
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A sequência didática, foi desenvolvida em quatro momentos de duas aulas, com cerca de uma hora
cada uma na primeira unidade de 2019. Consta no Regimento Interno da escola que os alunos não
podem utilizar celular na sala de aula exceto em atividade pedagógica. Para realização da sequência
didática conversamos com antecedência com a coordenação da escola sobre a proposta e os objetivos
da atividade.

1ª Etapa – foi realizado um diagnóstico dos conhecimentos prévios que os alunos tinham acerca do
uso celular como ferramenta metodológica. Quais aplicativos utilizam no dia-a-dia para construção
do saber e diversão.

2ª Etapa– Aula dialogada, do assunto: República Velha – dominação dos coronéis e a política do
toma lá dá cá. Conteúdos utilizados como embasamento para construção dos vídeos.

3ª Etapa – Análise discursiva do assunto: Dominação dos coronéis no Nordeste. Explicação como
seria o trabalho de construção dos vídeos. Foi escrito no quadro branco os elementos necessários
para realização da atividade na próxima etapa. Estas tarefas deveriam ser realizadas em casa, porque
na escola não tem internet disponível para os alunos.

3.1 Baixar no play store um vídeo editor;

3.2 Baixar algumas imagens dos temas da República Velha;

3.3 Imagens do coronelismo;

3.4 Imagens do voto de cabresto;

3.5 Imagens da produção de café, borracha, cacau, algodão, milho, feijão, cana-de-açúcar;

3.6 Imagens das primeiras indústrias brasileiras.

4ª Etapa – Construção dos vídeos. Antes de realizar a tarefa foi escrito no quadro branco algumas
orientações para os alunos:

4.1 Em grupo de até 5 alunos montar o vídeo de até 5 minutos;

4.2 Utilizar as mensagens baixadas e salvas na galeria;

4.3 Utilizar o livro didático para montar as legendas;

4.4 Colocar música do editor no vídeo;

4.5 Fazer um cabeçalho de identificação: nomes dos alunos, turma, série, disciplina, professora e
nome da escola.

4.6 Depois de pronto colocar os vídeos no grupo do whatzapp da sala para socializar com a turma
cada vídeo construído.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Durante o processo de construção dos vídeos alguns grupos sentiram dificuldades em manusear o
editor de vídeo. Dois grupos não conseguiram baixar as imagens em casa por não ter internet.
Realizaram essa tarefa na sala da coordenação da escola, devido o laboratório de informática os
computadores não ter internet. Observamos que alguns grupos aproveitaram para utilizar outros
aplicativos como as redes sociais whatzapp e facebook durante a atividade, já que podiam usar o
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celular naquela aula.

Para construção dos vídeos os alunos utilizaram vários editores como: viva vídeo, wonder vídeo,
kine master, vídeo show e fimoraGc. Dois grupos sentiram dificuldades em colocar a legenda com os
editores, fizeram no power point.

A música foi outro ponto que praticamente todos os grupos sentiram dificuldade em colocar no
vídeo, porque as músicas dos editores são curtinhas, preferiram utilizar da própria galeria. As três
turmas que participaram da atividade conseguiram construir 22 vídeos, todos socializados no grupo
do whatzapp de cada turma. A cada vídeo postado era feita uma análise pelos alunos e professoras,
sobre os assuntos e as dificuldades do grupo na construção do vídeo. Selecionamos alguns vídeos e
postamos no grupo geral da escola para divulgar os trabalhos dos alunos.

A falta de internet na escola foi a maior dificuldade citada pelos alunos, grande parte das tarefas
foram realizadas pelos alunos em casa até as postagens dos vídeos. Realidade constante em grande
parte das escolas públicas brasileira. Observarmos ainda, que os alunos apresentaram uma
desenvoltura intelectual e um fácil manejo no celular, quando comparado a outras atividades.

O resultado da atividade demonstra que os alunos, reconhecem o celular como instrumento de
interferência social e de mobilização educacional, que os conteúdos disponíveis nas redes virtuais,
são apreciados pelos alunos que podem transformar-se em instrumentos para a efetivação da
aprendizagem: ativa, interativa, colaborativa, significativa, hibridizada com o que há de lúdico no
virtual (vídeos, jogos, animações).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que se percebe com esta atividade educativa é que tanto professor quanto aluno sabem que podem
se apropriar da tecnologia, em especial o celular, durante as aulas. Os alunos, na sua maioria,
dispõem de tecnologias, em particular o telefone celular, e os que frequentam as aulas estão
usando-as, muitas vezes não para fins pedagógicos. Mas, se planejada e integrado a atividade
pedagógica pelo professor pode proporcionar resultados positivos ao processo de ensino
aprendizagem dos alunos.

Levando em consideração o resultado da atividade proposta, construção de vídeos educativos, com
as reflexões realizadas, afirmamos que a utilização dos telefones celulares, pelos alunos dentro da
escola Dom Avelar Brandão Vilela, ocorre tanto para fins pedagógicos, como para entretenimento,
mas, proporciona aos alunos conhecimento digital, forma e informal, visto que desenvolve no
ambiente virtual, leitura, escrita, interpretação, raciocínio lógico, interatividade e comunicabilidade a
partir de suas experiências cotidianas.
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