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Resumo 

 

Desde o surgimento da Internet com os recursos da WWW (World Wide Web), não 

cessam de emergir e se expandir novos caminhos para o acesso à informação. 

Hoje, estamos vivendo uma nova etapa com o surgimento das mídias móveis, dos 

computadores coletivos móveis (CCm) que se estabelecem com a computação 

ubíqua sem fio. Esses são recursos que englobam dispositivos tais como: telefones 

celulares, PDAs (Personal Digital Assistance), MP3, MP4, palm-tops, pagers, games 

etc. São equipamentos que nos convidam quase em tempo integral a nos integrar 

na sociedade da informação, em que estar conectado faz parte da nossa existência. 

Muitas coisas estão sendo realizadas com os dispositivos móveis, tais como: arte, 

música, sons, novas formas de controle social, e muito mais. Porém o que não 

podemos esquecer é que eles estão produzindo uma nova linguagem, um novo 

olhar para a arte e a cultura, uma nova forma de aprender e de ensinar.  

 

Nesse contexto, esta pesquisa está voltada para o levantamento do estado da arte 

dos dispositivos móveis, tendo em vista chamar atenção para o potencial que eles 

apresentam para o desenvolvimento cognitivo e para a aprendizagem tanto informal 

quanto formal. 

 

Para atingir esse objetivo, no primeiro capítulo, colocaremos em discussão as 

principais teorias da aprendizagem, para constatar, nas várias correntes teóricas, 

como se dá a evolução das teorias e como cada teórico analisa os estudos 

referentes aos processos cognitivos. 

 

No segundo capítulo, faremos um levantamento do estado da arte dos dispositivos 

móveis, tais como: aparelhos celulares; games; MP3; MP4; iPod; PDAs, etc, com o 

objetivo de levantar os conceitos que lhes são específicos, tais como: mobilidade, 

portabilidade, conectividade, interatividade e ubiqüidade, cibridismo (interconexão 

entre redes on e off-line), nomadismo etc. Ou seja, visamos apresentar o cenário em 

que eles estão inseridos e sua inserção nos estudos científicos.  
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Por fim, no terceiro capítulo, pretende-se realizar uma síntese reflexiva entre os 

capítulos anteriores. Essa síntese estará voltada para a seleção das teorias da 

aprendizagem que apresentam mais sintonias com o potencial cognitivo dos 

equipamentos móveis, juntamente com a reflexão sobre as necessárias 

transformações nas concepções tradicionais de aprendizagem que as revoluções 

tecnológicas estão acarretando. Essas reflexões servirão de base para a apreciação 

de projetos emergentes que se aproveitam dos dispositivos móveis para fins 

educativos.  

 

Como se pode ver, a fundamentação teórica está baseada nas contribuições de 

algumas teorias construtivistas que foram selecionadas por considerarem que a 

aprendizagem é um processo de conhecimento, de compreensão de relações, em 

que as condições externas atuam mediadas pelas condições internas. Para tanto, 

foram utilizadas a teoria sociocultural do desenvolvimento e da aprendizagem ou 

teoria da mediação de Vygotsky e a Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Piaget.  

 

A parte do estudo relativa aos dispositivos móveis está apoiada em pesquisadores 

que têm se dedicado à criação e pesquisa na área da mobilidade tais como: Giselle 

Beiguelman, Lucia Santaella, André Lemos, entre outros. 

 

A metodologia é exploratória, baseada em dados bibliográficos. A pesquisa empírica 

está voltada para a seleção de dados teóricos que atuam na linha dos processos de 

aprendizagem, no desenvolvimento das estruturas cognitivas e dos pesquisadores 

que voltam seus estudos para os dispositivos móveis, com o objetivo de interpretar 

tais dados tendo por base o que está sendo estudado. Essas foram as bases para 

as reflexões sobre as contribuições que a mobilidade pode trazer para o 

aprendizado. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: mobilidade – aprendizagem – conectividade - acessibilidade. 
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Resumen 

 

Con el surgimiento de la Internet con recursos de WWW (World Wide Web), no 

pararon de emerger y expandir nuevos caminos para acceso a la información. Hoy 

estamos, viviendo una nueva etapa con las mídias móviles, los ordenadores 

colectivos móviles, que establecen a la computación ubicua y inalámbrica, estos son 

recursos que están en aparatos como ejemplo: teléfonos móvil, PDAs (Personal 

Digital Assistance), MP3, MP4, palm-tops, pagers, videojuegos, etc. Estos aparatos 

nos invitan casi a tiempo integral a compactual con la sociedad de la información,  o 

sea, estar conectado, es algo que hace parte integrante de nuestro existencia.  

 

Muchas cosas están siendo realizadas con los dispositivos móviles, como por 

ejemplo: en el arte, en la música, en el son, como también puede servir para 

controle social. Pero, no nos podemos olvidar es que ellos están produciendo un 

nuevo lenguaje, un nuevo acceder el arte e la cultura, y también están produciendo 

una nueva forma de aprender y de enseñar.  

 

Así que, nuestra investigación está relacionada con los dispositivos móviles, 

buscando encontrar el potencial que ellos presentan para el desarrollo cognitivo y 

para el aprendizaje tanto informal como formal. 

 

Para atingir este objetivo, en el primer capítulo, discutiremos las principales teorías  

de aprendizaje, el desarrollo que ellas presentan y como cada teoría analiza los 

estudios referentes a los procesos cognitivos. 

 

En el segundo capítulo, estudiaremos los dispositivos móviles, como por ejemplo: 

teléfono móvil, videojuegos, MP3, MP4, iPOD, PDAs, y etc., con objetivo de 

averiguar conceptos que son específicos de ellos, como: movilidad, portabilidad, 

conectividad, interactividad, ubicuidad, hibridismo, nomadismo, etc.  

 

O sea, buscamos presentar a donde los dispositivos móviles están inseridos y 

cuales son las perspectivas de los investigadores científicos. 
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Al final, en el tercer capítulo, haremos un analice entre los capítulos anteriores, 

buscando traer las teorías de aprendizaje que presenten una relación con el 

potencial cognitivo de los dispositivos móviles. 

 

Como también reflexionar lo que está causando la revolución tecnológica para las 

concepciones tradicionales a las teorías de aprendizaje. Estas reflexiones serán 

dirigidas para los proyectos que se utilizan de los dispositivos móviles con fines 

educativos. 

 

Como se puede observar, nuestra investigación teórica está basada en 

contribuciones de algunas teorías constructivitas, pues consideran el aprendizaje un 

proceso de conocimiento, de comprensión de relaciones, y las condiciones externas 

actúan mediadas por condiciones internas. 

 

Por lo tanto, para nuestro estudio nos basaremos en las teorías socioculturales de 

desarrollo y de aprendizaje o teoría de mediación de Vygotsky y la teoría de 

desarrollo cognitivo de Jean Piaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: movilidad – aprendizaje – conectividad – accesibilidad.  



 ix

Abstract 

 

Since the appearance of Internet with the WWW (World Wide Web), resources do 

not stop to emerge and expand new paths to information. Today, we are living a new 

stage with the emergence of mobile media, the collective mobile computers (CCM) 

settle down with the mobile computing ubiqua. This is resources that include devices 

such as: cellular, PDAs (Personal Digital Assistance), MP3, MP4, palm-tops, pagers, 

games etc. Those equipments included us in real time to join into the information 

society, be connected its a part of our existence. Many things are making with the 

mobile device such as art, music, sounds, new forms of social control, and much 

more. However, we don’t forget they are producing a new language, a new look at 

art and the culture, a new form to learn and teach. 

 

In that context, this research is focused in the device mobile and how they help to 

develop cognitive structures in the formal and inform learning. 

 

 

To achieve this goal, in the first chapter we’ll discute the main learning theories and 

how and how each theoretical analyses the studies relating the cognitive processes. 

 

In the second chapter, we’ll study the mobile device and yours specific concepts 

such as, interactivity, ubiquity, interconnection between networks on and offline, 

nomadism, etc. So we’ll to present where they are inserted both in society and 

scientific studies. 

 

Finally, in the third chapter, seeks to realize the synthesis reflexive between the 

previous chapter. In this chapter we’ll be the selection theory learning which has 

more syntony with the cognitive potential of mobile device united with the 

transformations reflections in the learning theories because the new technologies. 

 

So, the theoretical foundation is based in the contributions of some theories 

constructivists selected because the learning is knowledge process, relationships 

understanding whose the external conditions act mediated to internal condition. For 
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this, sociocultural theory of development and learning or Vygotsky’s theory mediation 

and Piaget’s theory development cognitive. 

 

The study concerning to mobiles devices be based on dedicated researchers to 

creation and search in the mobile area such as Giselle Beiguelman, Lucia Santaella, 

André Lemos, among others.  

 

The methodology is exploratory, based bibliographic data. The empirical research 

geared towards the selections Theoretical data act in the learning process, develop 

cognitive structures and scientist’s mobile device. This is the bases the reflections 

concerning the mobile contributions can to bring for the learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos anos 70 com o surgimento dos computadores pessoais - personal computer 

(PC), o desenvolvimento e a comercialização do microprocessador dispararam 

diversos processos econômicos e sociais de grande relevância. Eles abriram uma 

nova fase na automação da produção industrial como em robótica, em linhas de 

produção flexíveis, em máquinas industriais, em controles digitais, e muitos outros. 

Também se inicia a automação em alguns setores terciários como bancos, 

seguradoras etc. Desde estão, procura-se sistematizar tanto a produção como os 

ganhos por meio de computadores e redes de comunicação, atividade essa que aos 

poucos foi tomando conta do conjunto das atividades econômicas de qualquer país.  

 

Com o surgimento da Internet abrem-se e expandem-se vários outros caminhos, 

como por exemplo, os formatos da comunicação, da socialização, da arte, da 

política, e muitos outros. A socialização se fez presente no mundo, usando as 

palavras de McLuhan, cria-se uma aldeia global, tanto a nível empresarial como de 

indivíduos. Comunidades virtuais foram criadas, algumas congregando milhares de 

cidadãos e outras compostas apenas de duas ou três pessoas. Nos dias atuais, 

torna-se difícil acompanhar o grande crescimento da área, tendo em vista que a 

cada momento surge uma coisa nova, um novo grupo, uma nova comunidade. 

 

Hoje, estamos vivendo uma nova etapa com o desenvolvimento das mídias móveis, 

os computadores coletivos móveis (CCm) que se estabelecem com a computação 

ubíqua sem fio. Esta é uma mídia que engloba dispositivos tais como: telefones 

celulares, PDAs (Personal Digital Assistance), MP3, MP4, palm-tops, pagers, games 

etc. São equipamentos que nos convidam quase em tempo integral a nos integrar na 

sociedade da informação, em que estar conectado faz parte da nossa existência. 

 

A comunicação nesse meio se dá de forma individualizada e interativa. É o receptor 

que faz as escolhas e os caminhos a serem percorridos que, geralmente, são 

inúmeros. Ele tem a possibilidade de “viajar” para onde seus sentidos e olhos o 

levem, não existindo, assim, caminhos pré-determinados como é o caso da 
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programação da televisão, por exemplo. É uma comunicação estruturada em 

parâmetros diferentes das mídias de massas. O sujeito é receptor e emissor ao 

mesmo tempo. É implicado em todo um processo de significação, percorrendo 

caminhos de acordo com seus próprios valores.   

 

Podemos dizer, também, que tais dispositivos promovem a possibilidade de 

estarmos constantemente conectados ao mundo da informação e em movimento, 

Isso quer dizer que não necessariamente precisamos parar diante de um 

computador ou de um livro para adquirir uma informação ou aprender algo. Podemos 

fazer isso o tempo todo e em movimento. Este é exatamente o foco de nossa 

pesquisa, ou seja, levantar o estado da arte dos dispositivos móveis, tendo em vista 

chamar atenção para o potencial que eles apresentam para o desenvolvimento 

cognitivo e para a aprendizagem tanto informal quanto formal.  

 

1. Problema da pesquisa 

 

A utilização de dispositivos móveis para transmitir conteúdos constitui-se em um 

novo e poderoso meio de comunicação, favorecendo a disseminação do 

conhecimento e da informação.  

 

Os dispositivos de mão já se converteram em objeto de estudo de profissionais tanto 

da área empresarial como da educacional. Tais dispositivos tornaram-se uma 

extensão perfeita e funcional para a ampliação do trabalho, do estudo ou do lazer. O 

que se busca é a mobilidade total, sem perder o contato e o acesso aos serviços e 

às informações. 

 

Isso está provocando grandes mudanças na área da informação, da comunicação e 

da educação, pois aparecem novos formatos de aprender e ensinar, de produzir arte 

e cultura, de sociabilidades, do convívio social e da própria interação entre o homem 

e a máquina. São interfaces que proporcionam grande interatividade e conexão com 

várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, acesso à Internet, jogar, escrever 
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textos, enviar e receber mensagens Short Message Service (SMS), comunicação por 

voz e muito mais. 

Diante do exposto, nosso questionamento está voltado para possíveis 

desenvolvimentos cognitivos propiciados pelos dispositivos móveis, quando é levado 

em consideração seu potencial de apoio à aprendizagem.  

 

2. Objetivo geral 

 

Assim, o objetivo deste trabalho é estudar os dispositivos móveis para tomá-los 

como base da reflexão sobre as possibilidades que eles abrem para a cognição e a 

aprendizagem.  

 

2.1. Objetivos específicos 

 

2.1.1 No primeiro capítulo, colocaremos em discussão as principais teorias da 

aprendizagem, para constatar, nas várias correntes teóricas, como se dá a 

evolução das teorias e como cada teórico analisa os estudos referentes aos 

processos cognitivos. 

2.1.2 No segundo capítulo, faremos um levantamento do estado da arte dos 

dispositivos móveis, tais como: aparelhos celulares; games; MP3; MP4; iPod; 

PDAs, etc, com o objetivo de levantar os conceitos que lhes são específicos, 

tais como: mobilidade, portabilidade, conectividade, interatividade e 

ubiqüidade, cibridismo (interconexão entre redes on e off-line), nomadismo 

etc. Ou seja, visamos apresentar o cenário em que eles estão inseridos e sua 

inserção nos estudos científicos. 

2.1.3 Por fim, no terceiro capítulo, pretende-se realizar uma síntese reflexiva entre 

os capítulos anteriores. Essa síntese estará voltada para a seleção das 

teorias da aprendizagem que apresentam mais sintonias com o potencial 

cognitivo dos equipamentos móveis, juntamente com a reflexão sobre as 

necessárias transformações nas concepções tradicionais de aprendizagem 

que as revoluções tecnológicas estão acarretando. Essas reflexões servirão 
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de base para a apreciação de projetos emergentes que se aproveitam dos 

dispositivos móveis para fins educativos. 

  

3. Justificativa 

 

Um dos motivos que nos levou à escolha do tema se deu em virtude de cenas de 

crianças e adolescentes utilizando celulares, games, MP3, MP4, iPod etc. O uso 

desses dispositivos como meio de lazer e diversão não é nenhuma novidade. Eles 

jogam, enviam mensagens, acessam a Internet, baixam músicas e vídeos, tiram 

fotos, enfim, estão criando novas formas de se comunicar. Tudo isso em uma 

pequena telinha e utilizando comandos de um minúsculo teclado. Podemos dizer 

que eles estão aprendendo, brincando, comunicando-se ou brincando de se 

comunicar? Nossa pergunta é: a utilização desses pequenos equipamentos dá 

margem ao desenvolvimento cognitivo? 

 

Outra razão que nos levou a estudar o assunto é a rápida e vasta aceitação dos 

dispositivos móveis, quando se sabe, por exemplo, que, com os telefones celulares, 

segundo dados da Anatel, 2007, o Brasil superou a marca de 100 milhões em 

operação. As informações da Anatel dizem que, de 1997 até agora, a telefonia 

móvel chegou a mais de 96,2 milhões de assinantes. Hoje, o país possui 2,8 

telefones celulares para cada grupo de 100 habitantes. O Distrito Federal é o estado 

com o maior número de aparelhos (1,1 para cada habitante), seguido pelo Rio 

Grande do Sul (0,69 telefone para cada pessoa).   

 

Um terceiro motivo para estudar o assunto encontra-se na acessibilidade que os 

dispositivos móveis oferecem, algo que jamais foi oferecido por nenhum outro meio 

de comunicação até o momento, visto proporcionar opções de comunicação e 

informação em qualquer momento ou lugar, como também permitir que as pessoas 

permaneçam em contato onde quer que elas estejam, ou como Patrick Lichty (2006, 

p. 2) nos fala:  

 

“acesso pessoal que nos permite (se desejado) ficar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por 

semana. É aí que eu discordo da cultura do acesso. Levada ao extremo lógico, a cultura 
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móvel expande a cultura de trabalho Taylorista / Fordista e cria a oportunidade de um mundo 

em que não há distinção entre trabalho e lazer. É a concretização do estar de plantão para 

sempre, independente de onde a pessoa se encontra”. 

 

Enfim, os dispositivos móveis possuem preço acessível e a telefonia celular está em 

franca expansão no território brasileiro, sendo conseqüentemente utilizados por 

pessoas de diversas faixas etárias. Isso faz deles um tema muito importante que 

deve ser levado em consideração nos projetos de mobile-learning. 

 

Acreditamos importante estudar os dispositivos móveis, também, em virtude das 

contribuições que os artistas estão desenvolvendo para esse meio, ou seja, 

conteúdos que podem proporcionar aprendizado e conseqüentemente estimular as 

faculdades cognitivas.  

 

Por todos os motivos apontados, consideramos de fundamental importância estudar 

em profundidade a temática dos dispositivos móveis e mídias ubíquas, como são 

denominadas por alguns pesquisadores, mídias estas que podem ser utilizadas 

como ferramentas para ajudar e amparar o ensino e a aprendizagem.  

 

4. Referencial teórico 

 

Nosso referencial teórico está baseado nas contribuições de algumas teorias 

construtivistas que foram selecionadas por considerarem que a aprendizagem é um 

processo de conhecimento, de compreensão de relações, em que as condições 

externas atuam mediadas pelas condições internas. Para tanto, utilizaremos a teoria 

sociocultural do desenvolvimento e da aprendizagem ou teoria da mediação de 

Vygotsky e a Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Piaget.  

 

A Teoria Sociocultural do Desenvolvimento e da Aprendizagem ou Teoria da 

Mediação de Vygotsky baseia-se nas teorias mediacionais. Relaciona o 

aprendizado, a comunicação e o desenvolvimento, propondo que há um dialogismo 

entre as partes. E, na teoria de Piaget, a inteligência está totalmente ligada à 

biologia no sentido de que as estruturas biológicas condicionam o que somos 
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capazes de perceber direta ou indiretamente. Percebemos segundo as nossas 

condições biológicas, ou seja, somos capazes de apenas compreender o espaço 

tridimensionalmente ou perceber e sentir reações com apenas certos comprimentos 

de onda. 

 

Também para compor nosso referencial teórico procuraremos fazer um estudo 

aprofundado dos dispositivos móveis e seus conceitos correlatos tais como: 

portabilidade, mobilidade, conectividade, características dos dispositivos móveis.  

 

Uma das vantagens da portabilidade é que a utilização desses dispositivos pode ser 

feita em qualquer hora e lugar, o que possibilita o acesso a uma série de serviços, 

como, por exemplo, comunicar às pessoas em qual sala será ministrada uma aula, 

ou dicas de seminários e palestras que vão acontecer. 

 

A conectividade permite acessar a Internet, receber ou mandar e-mail, ver a conta 

bancária, obter informações de trânsito ou de um filme, fazer downloads etc, todas 

elas situações que proporcionam aprendizado em tempo integral. É claro que se 

trata de um aprendizado fora dos padrões oficiais, mas não deixa de ser um 

aprendizado, ou seja, é um dos pilares de nosso estudo. Essa parte de nosso estudo 

está apoiada em pesquisadores que têm se dedicado à criação e pesquisa na área 

da mobilidade tais como: Giselle Beiguelman, Lucia Santaella, André Lemos, entre 

outros. 

 

5. Hipóteses 

 

5.1. Uma das hipóteses que levantamos é que os dispositivos móveis estimulam as 

faculdades cognitivas, contribuindo para o que Santaella chama de atenção parcial 

contínua, multitarefa ou mente distribuída (Santaella, 2007, p. 238). 

 

5.2. As faculdades cognitivas que são estimuladas estão voltadas prioritariamente 

para a resolução de problemas instantâneos. 
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5.3. Os dispositivos móveis estão contribuindo para tornar as pessoas mais ágeis em 

seu raciocínio. 

 

6. Metodologia 

 

A metodologia a ser utilizada nesta pesquisa será exploratória baseada em dados 

bibliográficos. Nossa pesquisa empírica está voltada para a seleção de dados 

teóricos que atuam na linha dos processos de aprendizagem, no desenvolvimento 

das estruturas cognitivas e dos pesquisadores que voltam seus estudos para os 

dispositivos móveis, com o objetivo de interpretar tais dados tendo por base o que já 

foi estudado. Feito isto, teremos condições de refletir sobre as contribuições que a 

mobilidade pode trazer para o aprendizado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

ALGUMAS TEORIAS DE APRENDIZAGEM 
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Algumas Teorias de Aprendizagem 

 

Todo fazer é conhecer e todo conhecer é fazer. 

Tudo que é dito é dito por alguém. 

Humberto Maturana e Francisco Varela  

 

Neste capítulo discorreremos a respeito de algumas teorias da aprendizagem, com 

ênfase nas Teorias Comportamentalistas: Associacionismo Comportamental e nas 

Teorias Construtivistas.  

 

1- Dentre as Teorias Comportamentalistas podemos destacar duas correntes:  

a) Comportamentalista Clássica, ou Condicionamento Clássico;  

b) Comportamentalista Instrumental ou Operante. 

 

2- Nas Teorias Construtivistas destacaremos:  

a) As correntes Gestalt: teoria relacionada às leis da percepção e do 

pensamento;  

b) As teorias de Piaget: relacionadas com o desenvolvimento cognitivo como 

construção individual do conhecimento;  

c) A teoria da aprendizagem verbal significativa de D. P. Ausubel,  teoria que 

relaciona o aprendizado com o significado do objeto aprendido e,  

d) A teoria de Vygotsky que relaciona a construção social do conhecimento. 

 

Nossa preocupação em apresentar essas teorias, neste capítulo, se deu pelo 

seguinte motivo: os teóricos comportamentalistas são basicamente os primeiros a 

estudar como se dá o aprendizado. Quanto aos construtivistas, apesar de todos 

caminharem em uma só direção, cada um destaca um ponto singular, ou seja, as 

abordagens têm “olhares” diferentes.  
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1. Teorias comportamentalistas 

 

1.1 Teorias comportamentalistas: associacionismo co mportamental 

 

As teorias comportamentalistas ou associacionismo comportamental foram teorias 

que predominaram em psicologia da aprendizagem durante muitas décadas, podendo 

ser entendidas como associacionismo comportamental, no qual o que se associam 

são estímulos e resposta, provocados e determinados pelas condições externas, 

ignorando a intervenção mediadora de vaiáveis referente aos acontecimentos 

internos. 

 

O núcleo fundamental dessas teorias está baseado na explicação da influência das 

contingências externas, ou seja, o que pode ou não vir a acontecer, o eventual, sobre 

a conduta observável. Conseqüentemente, a organização e a manipulação de tais 

contingências poderiam produzir condutas desejadas por meio de mecanismos 

associativos através de estímulos e respostas. 

 

Segundo Pozo (1998, p. 45) ainda que essas teorias discordem entre si em vários 

aspectos, há dois princípios básicos que constituem todas as teorias da 

aprendizagem por associação. Um é o princípio de correspondência e o outro é 

equipotencialidade. 

 

 “O principio de correspondência aceita que tudo o que fazemos e conhecemos é um fiel 

reflexo da estrutura do ambiente, e corresponde fielmente à realidade. Aprender, de acordo 

com a teoria da cópia, é reduzir a estrutura do mundo.”  

 

Entendemos com isto que, por exemplo, o ensino sendo apresentado de forma mais 

parecida com a realidade, o aluno estará copiando ou reproduzindo da melhor forma 

possível. É uma teoria que reduz suas investigações somente ao campo externo 

entre estímulos e respostas para comprovar o princípio de correspondência entre 

certas entradas e saídas, o que restringiu seu campo de estudo, como também 

pretensões de interpretações ou generalizações. Segundo (Gimeno Sacristán, J. e 

Pérez Gómez, 1998, p.31): 
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“Suas posições teóricas de caixa preta limitam a análise ao observável. Portanto, suas 

conclusões só serão válidas para aqueles períodos da aprendizagem e para  aqueles aspectos 

dos processos em que a relação input-output (entradas-saídas), estímulos e respostas 

observáveis, seja o todo da conduta, ou seja, quando a dinâmica interna do organismo seja tão 

simples e linear que possa ser explicada como simples via de transição” 

 

Não se analisam os instantes em que há interferências do meio ambiente e que os 

organismos também recebem os estímulos, podendo se alterar com a entrada dessas 

motivações.   

 

Ainda segundo os autores, somente as primeiras reações das crianças ou as 

condutas dos animais poderiam receber explicações satisfatórias nas teorias 

comportamentalistas. Pois, quando o desenvolvimento infantil se torna mais 

complexo, como acontece com o aprendizado, não pode ser entendido como um 

simples processo de entradas e saídas. 

 

Outro princípio é o de equipotencialidade, uma concepção de aprendizagem segundo 

a qual basta manipular adequadamente os estímulos ambientais, os prêmios e 

castigos, para se conseguir mudanças correspondentes no comportamento. Para os 

teóricos, os processos de aprendizagem por equipotencialidade são universais, são 

os mesmos em todas as tarefas, em todas as pessoas. Entretanto, nem sempre se 

aplicam igualmente a todas as atividades. 

 

Segundo Pozo, a aprendizagem por imitação acontece para atitudes simples, como, 

por exemplo, aprender a usar um aparelho doméstico. Em outras tarefas mais 

complexas, a aprendizagem se dará por um processo de amoldamento. Segundo os 

comportamentalistas, toda a aprendizagem poderia ser reduzida a poucas leis 

objetivas e universais. 

 

Dentre essas teorias podemos destacar duas correntes:  

 

-  Comportamentalista clássica ou condicionamento clássico; 

-  Comportamentalista instrumental ou operante.  
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1.1.1 Comportamentalista clássica ou condicionament o clássico  

 

Podemos citar alguns pensadores que estiveram relacionados a essa teoria: Ivan 

Pavlov (1849 – 1936), John B. Watson (1878 – 1958) e Edward L. Thorndike (1874 - 

1949).  

 

A teoria comportamentalista clássica se fundamenta em basear o reflexo natural de 

resposta a um estímulo. Segundo os teóricos, o organismo aprende a associar dois 

estímulos: 

- O estímulo incondicionado (EI) - que surge antes do condicionamento e evoca 

uma resposta incondicionada (RI);  

- O estímulo condicionado (EC) - estímulo que se emparelha sucessivamente ao 

EI e que acaba por evocar uma resposta condicionada (RC) em geral 

semelhante a RI. 

 

Trata-se de um processo que estabelece seqüências e previsões de fatos e de 

comportamentos, e que permite estar num mundo previsível e controlado. A teoria, 

principalmente a pavloviana, está baseada na idéia simples da contigüidade, como 

também as relações em todo o espaço de contingências entre os fatos, ou seja, a 

aprendizagem se dá através de associações de fatos. 

 

A aprendizagem associativa de fatos, segundo (Pozo, 2002, p.170), é talvez a forma 

mais antiga e mais simples, mas também a mais robusta e ubíqua. Seria a forma em 

que os bebês, ainda em seus primeiros dias de vida, vão aprendendo por associação.   

 

Porém, segundo Piaget, no primeiro mês de vida, o bebê possui o comportamento de 

reflexo, as origens imprecisas das invariantes funcionais – a organização, assimilação 

e a acomodação que persistirão como constantes funcionais durante todo o 

desenvolvimento. (Flavell, 1996, p. 90). O autor, na verdade, não chama de 

processos de associação e sim de atividade de assimilação funcional, ou seja, é a 

atitude de reconhecer objetos ou ações, por exemplo, atividade de sucção, quanto 

maior o número de objetos que vão sendo incluídos na ação sugar, a criança passa a 

reconhecer os objetos que são sugáveis e nutritivos e os que são sugáveis e não-
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nutritivos. E, em decorrência de um processo de assimilação, a criança então passa a 

reconhecer esses objetos, posteriormente passando por acomodação, o que 

resultaria na distinção das ações, ou seja, no aprendizado.  

 

Para (Pozo, 2002, p. 170), aprender a estabelecer cadeias de fatos é uma forma 

elementar de aprendizagem de um alto valor informativo e de sobrevivência. Para o 

autor:  

 

“A aprendizagem associativa de fatos, ou de mudanças estimulares no ambiente, mesmo sem 

implicar a mediação de um comportamento efetivo por parte do organismo que aprende, 

permite ao aprendiz antecipar ou prever fatos relevantes a partir dos sinais ou indícios 

proporcionados por outros fatos anteriores.” 

 

Poderíamos dizer que um aprendizado por associação não se constrói, isto quer dizer 

que, em surgindo um fato novo, será mais difícil reconhecer ou interagir com o 

conhecimento emergente, portanto não haverá o aprendizado, uma vez que não 

aconteceu o processo de associação.  

 

1.2 Comportamentalista instrumental ou operante  

 

Os teóricos que estiveram ligados à teoria comportamentalista Instrumental são os 

seguintes: Clark L. Hull, (1884-1952), Edwin R. Cuthrie (1886-1959) e Burrhus F. 

Skinner (1904-1990). A abordagem skinneriana foi a que obteve maior destaque na 

época. Assim, nossa atenção, será para a teoria de Skinner. 

 

Skinner, ao longo de toda sua obra, tentou reduzir a aprendizagem a associações. 

Procurou demonstrar, através dos princípios da aprendizagem associativa, que todas 

as categorias da vida social, toda a cultura dos seres humanos, desde pensamentos 

emoções, personalidade, linguagem ou inclusive religião são aprendidos por 

processos associativos de condicionamentos.  

 

A teoria de ensino proposta por Skinner, está voltada para a quantidade de tarefas e 

exercícios, que apoiadas a determinadas técnicas de aprendizagem, levará a uma 
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aprendizagem eficaz. Por exemplo, a técnica que os cursos pré-vestibulares usam, a 

resolução de exercícios em massa, pode levar o estudante a obter um bom resultado.    

 

A abordagem skinneriana não considera o que ocorre na mente do indivíduo durante 

o processo de aprendizagem. Skinner não se preocupa com os processos 

intermediários entre o estímulo (E) e a resposta (R), ignora as variáveis intervenientes 

e concentra-se no controle e predição das relações entre as variáveis de input 

(estímulos) e de output (respostas). Essa abordagem envolve o reforço da resposta 

ao estímulo. Trata-se de um simples sistema de retroação (feedback), segundo a qual 

a tendência para realizar a resposta é fortalecida se esta for seguida de recompensa 

(reforço) e enfraquecida se não o for. Ao contrário do que acontece na 

"Comportamentalista Clássica" - em que a RC é evocada pelo EC (estímulo 

condicionado) - na "Comportamentalista Operante" a "RC (resposta condicionada)  é 

emitida do interior do organismo". Pozo afirma (1998, p. 44): 

 

“que realmente a teoria da aprendizagem que predominou em psicologia durante muitas 

décadas, o comportamentalismo, pode ser entendida como um associacionismo 

comportamental, no qual o que se associam são estímulos e respostas, sendo os mecanismos 

associativos, segundo os autores, a contigüidade, a repetição, a contingência, etc”.  

 

Segundo o autor, os diversos modelos comportamentalistas diferem entre si em 

aspectos muito importantes. Há dois princípios básicos que constituem o núcleo não 

só de todos os modelos comportamentalistas como em geral, das teorias da 

aprendizagem por associação: 

 

- O princípio de correspondência aceita que tudo o que fazemos e conhecemos é 

um fiel reflexo da estrutura do ambiente, e corresponde fielmente à realidade.  

- O principio de equipotencialidade. Embora, nem sempre se aplique igualmente a 

todas as tarefas, os processos de aprendizagem são sempre os mesmo. 

 

Sacristán e Pérez Gómez (1998) acreditam que as derivações pedagógicas e 

didáticas dos princípios que se apóiam nas teorias do condicionamento são 

evidentes, principalmente quando o próprio Skinner dedica parte de seus trabalhos à 

aplicação prática de seus esquemas psicológicos sobre a aprendizagem. Baseia-se 
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no seguinte princípio: o homem é o produto das contingências reforçantes do meio. 

“É necessário abolir o homem como essência, como autonomia, refúgio da ignorância 

antropológica da história para compreender a conduta complexa de cada homem, 

condicionado por suas contingências históricas”. (Skinner, 1972, p.254). 

 

Para os autores, o objetivo da ciência psicológica é conhecer tais contingências e 

controlar na medida do possível os efeitos reforçantes para a conduta humana. Tudo 

o que envolve o homem tem valor reforçante, instituições, conduta, ideologias, etc. O 

comportamento humano está determinado por contingências sociais que rodeiam, 

orientam e especificam as influências dos reforçadores. Concepções dessa ordem 

norteiam as aplicações pedagógicas dos princípios de aprendizagem. Desta forma, a 

educação, segundo os autores, transforma-se em tecnologia para programar reforços 

no momento necessário. Para isso, torna-se necessário fazer uma análise minuciosa 

sobre as condutas que se pretende configurar, até chegar a identificar o elemento 

constitutivo e operacional mais básico. Os programas de modelagem resultam, dessa 

maneira, de reforços sucessivos das respostas, que supõem aproximação do 

elemento constitutivo, que é o objetivo e a responsabilidade da tecnologia da 

educação. Desta forma, segundo os autores:  

 

“O ensino se reduz a preparar e organizar as contingências de reforço que facilitam a 

aquisição dos esquemas e tipos de conduta desejados. Uma vez determinada à conduta que 

vai se configurar e estabelecer as contingências de reforço sucessivo das respostas 

intermediárias, a aprendizagem é inevitável, porque o meio está cientificamente organizado 

para produzi-lo” (1998, p. 30). 

 

 

Para Pozo (1998, p. 44), a concepção da aprendizagem vista pela psicologia 

científica baseia-se na chamada “teoria da cópia”, segundo a qual o conhecimento 

aprendido não é senão uma cópia da estrutura real do mundo, a marca que as 

sensações deixam. É uma aprendizagem baseada na extração de regularidade no 

meio ambiente, aprendendo que coisas tendem a acontecer juntas e que 

conseqüências costumam seguir as nossas condutas.  
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Enfim, segundo o mesmo autor (2002, p. 82) as teorias comportamentalistas 

perderam aos poucos a rejeição aos estudos dos processos, entretanto, conservaram 

a raiz associacionista, até acabar se diluindo em diversas formas de associacionismo 

cognitivo, como a aprendizagem cognitiva animal ou o processamento humano da 

informação.  

 

2. Algumas teorias construtivistas 

 

As teorias construtivistas seguem uma vertente diferente das teorias associacionistas, 

pois consideram que a aprendizagem é um processo de conhecimento, de 

compreensão e de relações, que as condições externas atuam mediadas pelas 

condições internas. Segundo Pozo: “para o construtivismo o conhecimento é sempre 

uma interação entre a nova informação que nos é apresentada e o que já sabíamos, 

e aprender é construir modelos para interpretar a informação que recebemos” (1998, 

p. 48).  

 

Algumas teorias construtivistas procuram suas origens filosóficas na teoria do 

conhecimento elaborada por Kant no século XVIII e especialmente nos conceitos a 

priori, que constituíram categorias (tempo, espaço, casualidade, etc). Estas teorias 

são: 

- GESTALT: As leis da percepção e do pensamento;  

- PIAGET: O desenvolvimento cognitivo como construção individual do 

conhecimento;  

- VYGOTSKY: A construção social do conhecimento;  

 

Ao contrário dos associacionistas cuja preocupação é reconhecer o conhecimento 

através de fatos associativos, os construtivistas se ocupam da cognição em si, 

analisam como o indivíduo conhece, como ele constrói sua estrutura cognitiva, 

estudam a capacidade criativa que o ser humano tem em interpretar e representar o 

mundo, não somente o de responder a ele.  

 O construtivismo é uma posição filosófica cognitivista interpretacionista. Cognitivista, 

pois se preocupa com a construção da cognição e interpretacionista porque acredita 

que os eventos e os objetos do meio são interpretados pelo sujeito cognocente.   
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Segundo Pozo, o construtivismo não se preocupa apenas com a quantidade, ou seja, 

quantidades de estímulos versus respostas (na probabilidade da resposta), mas, na 

qualidade (nos significados dessas respostas); não se trata somente de apresentar 

respostas que antecipadamente são apresentadas, mas de gerar novas soluções. 

 

2.1 Teoria da Gestalt 

 

A Teoria da Gestalt é derivada da teoria de Campo. Para melhor entender os 

fundamentos, acreditamos serem necessárias algumas explicações prévias. 

 

A palavra Gestalt vem do alemão que quer dizer configuração ou organização. Em 

uma tradução mais liberal, designa forma ou padrão referindo-se sempre ao todo.  A 

psicologia da Gestalt, inicialmente se preocupa com os estudos da percepção e 

enfatiza sistemas holísticos, nos quais as partes estão dinamicamente inter-

relacionadas, de modo que o todo não pode ser inferido das partes separadas. (Hill, 

1990, p. 96)  

 

A idéia de teoria de campo foi tomada da física como sendo um sistema dinâmico que 

se inter-relaciona, no qual cada parte influencia todas as demais. Segundo (Moreira, 

1999, p. 47), a Gestalt em si pode ser pensada como um campo; o ambiente 

percebido também pode ser visto como um campo. As pessoas também são 

pensadas como um sistema dinâmico inter-relacionado: qualquer coisa que acontece 

com uma pessoa influencia todas as áreas que a envolvem.  

 

Os principais representantes da teoria são: Whertheimer, Kofka, Wheeler e Lewin. 

Surge na mesma época da Teoria Comportamentalista como uma reação ao 

associacionismo clássico. Trata-se de uma orientação psicológica que se ocupa 

muito mais de variáveis intervenientes do tipo cognição e intenções, dos chamados 

processos mentais superiores do estímulo e respostas. Em todos esses processos, a 

cognição tem um papel preponderante. Segundo Moreira (1999, p.36), a teoria de 

aprendizagem nessa linha é chamada de cognitivistas ou centralistas, em 

contraposição às behavioristas, que são ditas periferalistas. Segundo Sacristán e 

Pérez Gómez, a teoria gestaltiana: 
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“(...) supõe uma reação contra a orientação mecânica e atomista do associonismo condutista. 

[Considera-se] que a conduta é uma totalidade organizada. A compreensão parcelada e 

fracionaria da realidade deforma e distorce a significação do conjunto. O todo – os fenômenos 

de aprendizagem e conduta – é algo mais do que a soma e justaposição linear das partes. Tão 

importante ou mais do que entender os elementos isolados da conduta é a compreensão das 

relações de co-determinação que se estabelecem entre os mesmo, de formar uma totalidade 

significativa” (1998, p. 33). 

 

Segundo os mesmos autores, o responsável pelo processo de aprendizagem é um 

conjunto de forças que interage ao redor do indivíduo. Consideram a aprendizagem 

como um processo de doação de sentido, de significados às situações em que o 

indivíduo se encontra. O sujeito não reage de forma cega e automática aos estímulos 

e pressões do meio objetivo, reage à realidade tal como a percebe subjetivamente. 

Sua conduta responde à sua compreensão das situações, aos significados que 

confere aos estímulos que configuram seu campo vital em cada momento concreto.  

 

2.2  A teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget 

 

Desde o princípio até os dias de hoje, a Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de 

Piaget é uma corrente que se desenvolve e se impõe como uma importante potência 

teórica. Segundo Sacristán e Pérez Gomez (1998, p. 35), os resultados teóricos da 

investigação desta corrente teórica são imprescindíveis para compreender a 

complexidade da aprendizagem humana. Junto a Piaget se destacam alguns nomes 

tais como: Inhelder, Bruner, Flavell, Ausubel. 
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2.2.1 O desenvolvimento genético-cognitivo para Jea n Piaget    

 

Na teoria de Piaget, a inteligência está totalmente ligada à biologia no sentido de que 

as estruturas biológicas condicionam o que somos capazes de perceber diretamente 

ou indiretamente. Percebemos segundo as nossas condições biológicas, ou seja, 

somos capazes de apenas compreender o espaço tridimensionalmente ou perceber 

e sentir reações com apenas certos comprimentos de onda. John H. Flavell, 

estudioso e pesquisador da obra de Piaget afirma:  

 

“(...) que nossas percepções constituem apenas um segmento selecionado, a partir de uma 

totalidade de percepções concebíveis. Não há dúvida de que estas limitações biológicas 

influem na construção de nossos conceitos mais fundamentais. Neste sentido, certamente 

existe uma relação íntima entre os fundamentos fisiológicos, anatômicos e a inteligência”  

(Flavell, 1996, p. 42). 

 
Entretanto, esta não é a característica mais importante da relação entre a biologia e 

a cognição, pois, para Piaget, uma das características da inteligência é que ela 

transcende as limitações impostas pelas propriedades estruturais, a hereditariedade 

específica, segundo a denominação do próprio teórico. “Somos capazes de conhecer 

comprimentos de onda que nunca vimos. Hipotetizamos dimensões especiais que 

nunca experimentamos diretamente” (apud Flavell.1996, p.42). 

 

Para Flavell, (1996, p. 42) as estruturas neurológicas e sensoriais, que constituem a 

herança específica do ser humano, podem facilitar ou impedir o funcionamento 

intelectual, mas não explicam o funcionamento em si. É preciso examinar um 

segundo tipo de ligação entre a biologia e inteligência.  

 

Através dos estudos realizados por Piaget, a criança, a partir do momento em que 

vem ao mundo, é um ser dinâmico, que interage o tempo todo com a realidade e com 

o meio ambiente, opera ativamente com objetos e pessoas. Essa interação faz com 

que construa estruturas mentais e adquira maneiras de fazê-las funcionar. O eixo 

central, portanto, é a interação organismo-meio e essa interação acontece através de 

dois processos simultâneos: a organização interna e a adaptação ao meio, funções 

exercidas pelo organismo ao longo da vida. 
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A adaptação, definida por Piaget, como o próprio desenvolvimento da inteligência, 

ocorre através da assimilação e acomodação. Os esquemas1 de assimilação vão se 

modificando, configurando os estágios de desenvolvimento. 

 

Considera, ainda, que o processo de desenvolvimento é influenciado por fatores 

como: maturação (crescimento biológico dos órgãos), exercitação (funcionamento 

dos esquemas e órgãos que implica na formação de hábitos), aprendizagem social 

(aquisição  de valores, linguagem, costumes e padrões culturais e sociais) e 

equilibração (processo de auto regulação interna do organismo, que se constitui na 

busca sucessiva de reequilíbrio após cada desequilíbrio sofrido). 

  

Este desenvolvimento cognitivo é um processo amplo e dinâmico. Acontece desde o 

período sensório-motor (de 0 a 2 anos)  até o operatório abstrato (12 anos em 

diante), é um algo que acontece a vida toda. Ou seja, para Piaget o conhecimento 

acontece em etapas, o que ajudam a prever antecipadamente quais são as 

mudanças que o homem vai passar em cada etapa que se encontrar.  

 
                                                 
1 O conceito de esquema - a noção de esquema requer um exame cuidadoso em qualquer explicação do 
sistema de Piaget. Em primeiro lugar, porque ocupa uma posição de destaque na abordagem de Piaget ao 
desenvolvimento cognitivo, especialmente ao desenvolvimento cognitivo no primeiro ano de vida.  
Em segundo lugar, porque uma explicação completa da natureza dos esquemas e de seu funcionamento 
esclarece o conceito de invariantes funcionais de organização e de adaptação aos quais estão estreitamente 
vinculados na teoria. Um esquema é uma estrutura cognitiva que se refere a uma classe de seqüências de 
ações semelhantes, seqüências que constituem totalidades potentes e bem delimitadas nas quais os 
elementos comportamentais que as constituem estão estreitamente inter-relacionados. Piaget discute o 
desenvolvimento sensório-motor se refere ao esquema de sugar, esquema de pegas, esquema de olhar, etc.   
De modo semelhante, existe nos anos intermediários da infância, um esquema de correspondência qualitativa 
intuitiva que se refere a uma estratégia através a criança tenta verificar se dois conjuntos de elementos são 
numericamente equivalentes. 
Os esquemas abrangem seqüências de comportamentos que diferem amplamente em magnitude e 
complexidade. Os esquemas têm os mais variados tamanhos e formas. Entretanto, todos possuem uma 
característica geral comum: a seqüência de comportamento que os constitui é uma totalidade organizada. 
Assim, uma seqüência de ação, para ser um esquema, deve ter uma certa coesão, e precisa manter sua 
identidade como uma unidade quase estável e passível de repetição. 
Um esquema é uma espécie de conceito, categoria ou estratégia subjacente que abrange uma coleção de 
seqüências de ação distintas, mas semelhantes.  
A discussão anterior das invariantes funcionais sugere duas outras propriedades gerais importantes dos 
esquemas. Sendo uma estrutura cognitiva, um esquema é uma forma mais  ou menos fluída ou uma 
organização mais ou menos plástica, à qual as ações e os objetos são assimilados durante o funcionamento 
cognitivo. Segundo Piaget, os esquemas são “marcos móveis” aplicados sucessivamente a vários conteúdos. 
O fato de que os esquemas se acomodam às coisas (adaptam e modificam sua estrutura, para enquadrar a 
realidade), enquanto as assimilam, atestam sua qualidade dinâmica e flexível. Em resumo, os esquemas são 
a própria antítese de moldes congelados, nas quais a realidade é vertida.  
Para serem estrutura, os esquemas são criados e modificados pelo funcionamento intelectual. (Flavell, 1996, 
p. 51- 54)  
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2.2.2 O desenvolvimento intelectual  

 

Segundo Piaget, o processo cognitivo é possível por vários motivos. À medida que o 

organismo se acomoda a um novo aspecto, este cabe em algum ponto da estrutura 

de significados existentes, ou seja, ele será assimilado por uma estrutura.   

 

A estrutura, por sua vez, sofrerá modificações e transformações ao mesmo tempo, e 

uma vez modificada, permitirá a realização da entrada de novos aspectos, 

provocando aprendizagens de maior riqueza e complexidade. Assim, a partir do 

momento em que o homem aprende qualquer “coisa”, as estruturas em seu 

organismo se modificam, e uma vez modificadas, estão aptas a realizar novas 

assimilações muito mais complexas e elaboradas. 

 

 As estruturas assimilativas não são estáticas e imutáveis, mesmo na ausência de 

estimulação ambiental. Os sistemas de significados estão em constante 

reorganização interna e integração a outros sistemas. No sistema piagetiano, este 

processo contínuo de renovação interna é, em si, uma fonte potente de progresso 

cognitivo. Assim, ambos os tipos de mudança – as reorganizações de origem 

puramente endógenas e as reorganizações induzidas mais ou menos diretamente 

pelas novas tentativas de acomodação, possibilitam uma penetração intelectual 

progressiva na natureza das coisas.  

 

Para Piaget; cada organismo está capacitado para assimilar aquilo para o qual foi 

preparado no passado, o que justifica cada pessoa aprender de uma forma.  A ação 

de aprender é um processo dialético de evolução, é uma ação de aquisição no 

intercâmbio com o meio, mediatizado pelo princípio hereditário e as estruturas têm 

influências de aquisições passadas. 

 

 Cada organismo é capaz de assimilar apenas aquilo que as assimilações passadas o 

prepararam para assimilar. Piaget afirma que a assimilação transforma o estranho em 

familiar, reduz o novo ao velho. Uma nova estrutura assimilativa deve ser sempre a 

última variação adquirida. É isto que garante o caráter gradual e a continuidade do 

desenvolvimento intelectual. 
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2.2.3 Assimilação, acomodação e equilibração  

  

Assimilação  - É um processo que se constrói por iniciativa do organismo, ou seja, 

somente há assimilação quando o organismo permite a interação do sujeito com o 

objeto. O indivíduo constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a 

realidade. Por exemplo, um mapa é um esquema de assimilação. Todo esquema de 

assimilação é construído e toda abordagem à realidade supõe um esquema de 

assimilação. Por exemplo, quando se medem horários, usamos um esquema de 

“medir” para assimilar uma situação. Neste caso, no processo de assimilação, a 

mente não se modifica, o conhecimento que se tem da realidade não é modificado, 

houve somente uma assimilação da realidade.  

 

- Assimilação intelectual - para Piaget, não difere em princípio, de uma assimilação 

biológica mais primária. O processo essencial consiste em submeter um 

acontecimento da realidade aos moldes de uma estrutura em evolução.  

 

Acomodação  - Nem sempre o sujeito consegue assimilar todas as situações que lhe 

são apresentadas. Neste caso, a mente desiste ou se modifica. Caso haja a 

modificação, segundo Piaget, houve a “acomodação”. É através das acomodações 

que, por sua vez, levam à construção de novos esquemas de assimilação, que se dá 

o desenvolvimento cognitivo.  

 

Equilibração  - É um processo de auto regulação interna do organismo, que se 

constitui na busca sucessiva de reequilíbrio após cada desequilíbrio sofrido. 

  

A educação na visão Piagetiana: com base nesses pressupostos,  deve possibilitar 

um   desenvolvimento amplo e dinâmico desde o período sensório- motor até o 

operatório abstrato. 

 

Para assimilar um evento, é necessário ao mesmo tempo acomodar-se a ele e vice-

versa. Segundo Moreira (2006, p. 100):  
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“Não há acomodação sem assimilação, pois acomodação é a reestruturação da assimilação. 

O equilíbrio entre assimilação e acomodação é a adaptação à situação. Experiências 

acomodadas dão origem, posteriormente, a novos esquemas de assimilação e um  novo 

estado de equilíbrio é atingido”. 

 

Para Sacristán e Pérez Gómez (1998, p. 35), ambos os movimentos constituem a 

adaptação ativa do indivíduo que atua e reage para compensar as perturbações 

geradas em seu equilíbrio interno pela estimumação do ambiente. Para os autores: 

 

a. A interação entre aprendizagem e desenvolvimento leva ao conceito de “nível 

de competência”; o conhecimento nunca é uma cópia figurativa do real, é uma 

elaboração subjetiva que desemboca na aquisição de representações 

organizadas do real e na formação de instrumentos formais de conhecimento 

(idem, p.35). 

b. Na teoria piagetiana todos os processos cognitivos adquirem novas 

dimensões. Ou seja, as atividades físicas, fisiológicas ou mentais influenciam a 

percepção, a representação simbólica e a imaginação. Assim, para todas as 

tarefas, há uma participação ativa e diferente de exploração e recepção da 

organização e combinação das informações recebidas. 

 

Esse processo será constante para todo tipo de aprendizado, desde aquela que se 

realiza na etapa sensório-motora até a que culmina com as operações formais. De 

qualquer maneira, a matéria figurativa pode ser recebida mediante observação ou 

recepção. Entretanto, o lado operativo do pensamento somente se configura a partir 

das ações e da coordenação destas. Segundo os autores: são estes os aspectos 

operativos que caracterizam os níveis superiores do pensamento, da conduta 

intelectual do homem.  

 

Os fatores mais importantes que, segundo Piaget, intervêm no desenvolvimento das 

estruturas cognitivas, são: maturação, experiência física, interação social e equilíbrio  

(Sacristán; Pérez Gómez, 1998, p. 35-36). 

 

Vale destacar algumas conclusões que facilitam o entendimento sobre os processos 

de ensino-aprendizagem segundo esta corrente: 
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a. O caráter construtivo e dialético de todo o processo de desenvolvimento 

individual. Os processos educativos, que se preocupam em estimular ou 

orientar o desenvolvimento intelectual, podem ser gerados pelos processos de 

comunicação que estimulam os intercâmbios do sujeito com o meio físico e 

psicossocial que o rodeia. 

b. O desenvolvimento das capacidades cognitivas superiores a atividades do 

aluno. 

c. A linguagem como instrumento insubstituível das operações intelectuais mais 

complexas. 

d. A importância do conflito cognitivo para provocar o desenvolvimento do aluno. 

A criança progride questionando seus esquemas cognitivos anteriores com os 

quais entendia sua realidade. 

e. A troca de opiniões, a comunicação de diferentes pontos de vista é condição 

que ajuda a superar o egocentrismo do conhecimento e o causa  conquista da 

objetividade. 

f. A distinção e a vinculação entre desenvolvimento e aprendizagem. 

g. Vincular a estrutura cognitiva a motivações pessoais.  

 

Assim, o emocional está ligado com o físico, com experiências, com o meio em que 

se vive e com o próprio convívio social, fatores que, em conjunto e em harmonia, irão 

dar o equilíbrio para o aprendizado. 

 

2.3 A teoria da aprendizagem verbal significativa d e D.P. Ausubel 

 

A análise da teoria da aprendizagem verbal significativa está centrada na explicação 

de que a aprendizagem, através de elementos conhecidos e organizados, gera um 

aprendizado significativo. A aprendizagem significativa para Ausubel é uma 

aprendizagem que pode ser por recepção ou por descoberta. Não é uma 

aprendizagem mecânica repetitiva, memorialística.  

 

a. A aprendizagem por descoberta – a principal característica é que o conteúdo a ser 

aprendido não é apresentado, mas tem de ser descoberto, antes de ser assimilado às 

estruturas cognitivas.  
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b. Na aprendizagem por recepção - o conteúdo é apresentado em sua forma final, 

sem que haja uma descoberta prévia à compreensão. Afirmam Elena Martín e Isabel 

Solé que: “estes tipos de aprendizado fazem parte de um contínuo, desde 

conhecimentos que se expõem a processos guiados de descobertas até 

aprendizagens por descoberta autônoma” (2004, p. 60). 

 

Na aprendizagem por descoberta, trata-se de aquisição de novos significados na qual 

a nova informação se relaciona de maneira significativa, ou seja, não arbitrária, com 

os conhecimentos que o sujeito já tem, produzindo-se assim uma transformação, 

tanto no conteúdo aprendido quanto naquele que ele já traz. 

 

O contrário acontece na aprendizagem por recepção, pois esta diz respeito a 

situações nas quais simplesmente se estabelecem associações arbitrárias, literais 

entre os conhecimentos prévios e os novos conteúdos apresentados.  Segundo Elena 

Martín e Isabel Solé: 

 

“(...) essas definições devem ser entendidas como pólos de uma mesma dimensão, e não 

como categorias dicotômicas. As aprendizagens serão mais ou menos significativas ou 

memorísticas, terão alcançado maior ou menor grau de significatividade que, além disso, 

sempre poderá aumentar, na medida que se produz uma inter-relação substantiva entre o 

novo e o já presente na estrutura cognitiva dos alunos (...)” (2004, p. 61). 

 

No processo de aprendizagem significativo, adquirem-se os significados de idéias e 

proposições num processo de inclusão correlativa em estruturas mais genéricas, ou 

seja, o aprendizado se dará através de associação de idéias, passando a haver uma 

correlação e formando uma união das peças como se fosse um quebra-cabeça, 

conseqüentemente o aprendido terá uma lógica e, portanto, será como um feixe de 

idéias que forma um todo, assim o entendimento passa a ser parcial em seguida 

global. 

 

A aprendizagem significativa é um processo em que o que se aprende é o produto de 

uma nova informação, interpretada à luz de conhecimentos anteriores. Assim 

compreendemos e adquirimos novos significados ou conceitos. Para Pozo 

“compreender é traduzir algo para as próprias idéias ou palavras. Aprender 
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significados é mudar minhas idéias como conseqüência de sua interação com a nova 

informação” (2002, p. 126).  

 

As idéias são enriquecidas e modificadas a cada nova incorporação, ou seja, a cada 

nova aprendizagem. Porém isto não quer dizer que o aprendizado seja uniforme, 

cada indivíduo capta a significação de novos conteúdos em função das 

particularidades historicamente adquiridas ou construídas através da estrutura 

cognitiva, ou seja, a significação dada à nova aprendizagem encontra-se subordinada 

as características cognitivas de cada sujeito.  

 

Desta forma, o conhecimento adquirido de forma significativa é menos sensível às 

interferências em curto prazo e muito mais resistente ao esquecimento, visto que, não 

é um aprendizado isolado, mas assimilado de forma organizada e significativa. 

Conforme Sacristán e Pérez Gómez (1998, p. 38), “a chave da aprendizagem 

significativa está na vinculação substancial das novas idéias e conceitos com a 

bagagem cognitiva do indivíduo”.  

 

O importante nas contribuições de Ausubel é que sua explicação da aprendizagem 

significativa implica a relação indissociável de aprendizagem e desenvolvimento. 

Segundo os autores:  

 

“(...) essa explicação ajuda a esclarecer os processos de construção genética do 

conhecimento. Para Ausubel, os novos significados não são as idéias ou conteúdos 

apresentados e oferecidos à aprendizagem, mas produto de um intercambio, de uma fusão. 

Os novos significados são criados na interação da nova idéia, ou conceito potencialmente 

significativo, com as idéias pertinentes, que o aluno já possui de sua estrutura cognitiva” 

(Sacristán; Pérez Gómez: 1998, p. 38). 

 

Para Ausubel, o conjunto de idéias do sujeito é enriquecido e transformado 

constantemente a cada nova aquisição. Cada indivíduo capta a significação de novo 

material em função das particularidades históricas construídas de suas estruturas 

cognitivas. As potencialidades de significados estão subordinadas as características 

existentes da bagagem cognitiva de cada indivíduo. Afirmam Sacristán e Pérez 

Gómez que: 
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“(...) a aprendizagem significativa produz ao mesmo tempo a estruturação do conhecimento 

prévio e a extensão de sua potencialidade explicativa e operativa. Provoca sua organização, 

seu afiançamento ou sua reformulação em função da estrutura lógica do material que se 

adquire, sempre que existam as condições para sua assimilação significativa” (Sacristán; 

Pérez Gómez: 1998, p. 39). 

 

O aprendizado significativo não se encontra isolado, mas sim organizado 

tematicamente em áreas de conhecimento.    

 

2.3.1 Algumas concepções construtivistas para Ausub el   

 

Pressupõe-se que nossa estrutura cognitiva está configurada por uma rede de 

esquemas de conhecimento. Esses esquemas, os construtivistas definem como as 

representações que uma pessoa possui num momento dado de sua existência, sobre 

algum objeto de conhecimento. No decorrer da vida, tais esquemas são revisados, 

modificados, tornam-se mais complexos e adaptados à realidade, mais ricos em 

relações.  

 

Agora, para que haja esse desencadeamento, para que esses esquemas se 

atualizem, não basta que o sujeito se depare com uma nova informação, é necessário 

que, diante destas, possam atualizar seus esquemas de conhecimento, compará-las 

com o que é novo, identificar semelhanças e diferenças e integrá-las em seus 

esquemas, comprovar que o resultado tem certa coerência. 

 

 

2.4 A teoria sociocultural do desenvolvimento e da aprendizagem ou 

teoria da mediação de Lev Semionovitch Vygotsky 

 

O nome de Vygotsky esteve vinculado à escola de psicologia soviética juntamente 

com outros importantes representantes que são: Luría, Leontiev, Rubinstein, 

Liublnsckaia, Talyzina, Galperin. A escola também se baseia nas teorias 

mediacionais. Relaciona o aprendizado e desenvolvimento, a organização semiótica 

do pensamento havendo um dialogismo entre as partes. 
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Lev Semionovitch Vygotsky (1896 - 1934) morreu aos 38 anos, deixando vários 

discípulos e muitos colaboradores, dentre os quais se destacam Luría, Leontiev, 

Zaporozhets, Levina, Elkonin e Galporin, que deram continuidade a sua obra 

inacabada. Sua obra ficou conhecida basicamente no Ocidente em 1962, com a 

publicação em inglês de uma versão resumida de Pensamento e linguagem, uma de 

suas obras capitais. Após essa data recupera-se seu legado intelectual e científico 

que, desde então, não parou de crescer. Segundo Cubero e Luque (2004, p. 95) hoje, 

a sua teoria sociocultural é uma referência inegável no desenvolvimento histórico da 

psicologia. Na área educacional, é um nome de bastante representatividade, segundo 

os autores:  

 

“Em sua (Vygotsky) concepção psicológica, a educação é o processo central da humanização, 

e a escola, o principal  ”laboratório” para estudar a dimensão cultural, especificamente 

humana, do desenvolvimento. Ao mesmo tempo, durante toda sua vida científica sustentou 

que o objetivo prático da psicologia é a melhoria da sociedade por meio do aperfeiçoamento 

da educação” (Cubero; Luque, 2004, p. 95).  

 

A Teoria da aprendizagem para Vygotsky, diferentemente dos métodos 

associacionistas, que se mantêm em esquema unidirecional “estímulo-respostas”, 

tem suas bases de forma dialética com seu meio. Isto é, para ele não é somente a 

natureza que influi na conduta humana, mas também as pessoas modificam e criam 

suas próprias formas de desenvolvimento.  

 

Uma das premissas da teoria da aprendizagem de Vygotsky é que o desenvolvimento 

cognitivo não pode ser entendido sem referência ao contexto social e cultural no qual 

ele ocorre. Conforme Cubero e Luque:  

 

“Para o autor o estudo do desenvolvimento de qualquer processo psicológico permite descobrir 

sua essência ou sua natureza: é somente pela análise de sua evolução que é possível 

entender o que significa. ‘Estudar algo do ponto de vista histórico’, não consiste em analisar 

acontecimentos passados, mas significa “estudá-los” em seu processo de mudança” (idem: p. 

96). 
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Ou seja, através dos estudos do desenvolvimento, focaliza os mecanismos por meio 

dos quais se dá o desenvolvimento cognitivo. Os mecanismos são de origem e de 

natureza sociais e peculiares do ser humano.  

 

As contribuições mais importantes de Vygotsky referem-se à atividade humana como 

um fenômeno mediado por signos e ferramentas. Essa função mediadora é 

justamente o que torna possível a analogia entre ambos no desenvolvimento 

psicológico humano. Para o filósofo, nas relações entre as pessoas e seu meio, nas 

quais estão envolvidas as formas superiores de comportamento humano, os 

indivíduos modificam ativamente a situação ambiental. Por meio do uso de 

ferramentas, as pessoas regulam e transformam a natureza e, com isso, a si 

mesmas. 

 

Do ponto de vista desta escola, a apropriação da bagagem cultura, é o produto da 

evolução da história da humanidade e não somente a atividade e a coordenação das 

ações que o indivíduo realiza são as responsáveis pela formação das estruturas 

formais da mente. Segundo Cubero e Luque: 

 

“Especificamente, o uso de um sistema de signos, produzidos socialmente e encontrado pelo 

indivíduo em sua vida social, transforma a fala, o pensamento e, em geral, a ação humana; 

signos estes que se caracterizam por serem significativos – o significado do signo como 

elemento instrumental – e cuja natureza primordial é comunicativa” (2004, p. 96). 

 

Continuam os autores:  

 

 “As ferramentas psicológicas incluem diversos sistemas de signos: sistemas de numeração, 

sistemas de símbolos algébricos, trabalhos de arte, esquemas, diagramas, mapas, desenhos e 

todo tipo de símbolos convencionais, mas é a linguagem que se torna, ao longo do 

desenvolvimento humano, o instrumento mediador fundamental da ação psicológica. Segundo 

Vygotsky, do mesmo modo que as ferramentas matérias medeiam a relação com o ambiente 

físico, transformando-o, as ferramentas psicológicas medeiam as funções psicológicas, 

mudando a sua natureza” (2004, p. 102).  

 

A escola defende a idéia de que as experiências vividas determinam o nível de 

desenvolvimento alcançado de cada sujeito. Numa visão dialética, o nível de 
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desenvolvimento alcançado não é um ponto estável, mas é algo que pode ser 

modificado e ampliado de acordo com as informações recebidas.  

 

Vygotsky atribui à linguagem uma relação muito importante, isto é, um instrumento 

muito valioso para transmitir as experiências históricas. Existe uma dependência do 

desenvolvimento fisiológico em relação ao psicológico. Por meio da fala, as crianças 

começam a captar as experiências dos outros.  

 

A palavra é um instrumento de transmissão social e é assimilada na comunicação 

que a criança, desde muito pequena, desenvolve com os mais velhos para se 

transformar em forma de pensamento. A palavra serve também de instrumento para 

comandar o comportamento. Através da linguagem, a criança adquire a experiência 

com seu semelhante que é reconhecida e passada para outras gerações. Surgem 

assim novas experiências mediatizadas pelo homem, resultando no desenvolvimento 

mental psíquico da criança. Para Sacristán e Pérez Gómez: 

 

“Se a criança em suas trocas espontâneas com o meio físico e psicossocial se põe em contato 

com o sentido dos objetos, dos artefatos, das informações, dos costumes e todo tipo de 

produções sociais, é de se pensar que a escola, de forma sistemática, cuide da aquisição mais 

depurada e organizada do substrato de idéias, significados e intencionalidade que configuram 

a estrutura social e material da comunicação na qual se desenvolve a vida do futuro do 

cidadão” (Sacristán; Pérez Gómez, 1998, p. 42). 

 

Para Vygotsky o desenvolvimento cognitivo se dá através do uso de instrumentos e 

da inteligência abstrata à utilização de signos e sistemas de signos, nos quais o mais 

importante nesse processo cognitivo é a linguagem como comunicação e ações. Para 

a criança a fala é tão importante quanto a ação para atingir um determinado objetivo. 

Pois, segundo o teórico, a criança, em seus primeiros anos de vida, não fica somente 

falando o que está fazendo; sua fala e ação fazem parte de uma mesma função 

psicológica complexa, dirigida para a solução do problema proposto. Quanto mais 

complexa a ação exigida pela situação e menos direta a solução, maior a importância 

da fala na operação como um todo. 
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Segundo Moreira “a fala egocêntrica é, em grande parte, audível e compreensível ao 

observador externo, mas posteriormente, torna-se o que se chama de fala interna, 

que é ininteligível aos outros, mas serve para regular ações e comportamento do 

indivíduo” (Moreira, 1999, p. 115).  

 

Assim, segundo o mesmo autor, o desenvolvimento da linguagem acontece através 

da fala social, linguagem como comunicação,  para a fala egocêntrica,  linguagem 

que medeia as ações do indivíduo e desta para a fala interna. Disso resulta uma 

independência cada vez maior em relação ao contexto extralingüístico, que se 

manifesta pelo mundo abstracional, levando o sujeito à conceitualização de objetos e 

eventos do mundo real.  

 

Para Alison F. Garton,  “a internalização da fala leva à independência em relação à 

realidade concreta e permite o pensamento abstrato flexível, independente do 

contexto externo” (apud, Moreira, 1999, p. 115). 

 

Cabe aqui salientar que, para Vygostsky, embora a inteligência prática e uso dos 

signos operem nas crianças pequenas, a unidade dialética desses sistemas no adulto 

humano constitui a verdadeira essência no comportamento humano complexo 

(Vygotsky, 1988, p.26).  

 

A teoria de Vygotsky nos remete à relação existente entre pensamento e linguagem, 

mediada pela cultura no processo de construção de significados por parte do 

indivíduo, juntamente com ao processo de internalização e ao papel da escola na 

transmissão de conhecimento de natureza diferente daqueles aprendidos na vida 

cotidiana.  

 

Concluímos que as reflexões apresentadas neste capítulo levam a algumas 

constatações: a primeira é que as teorias da aprendizagem sempre estiveram 

relacionadas com a psicologia, a segunda é que os estudos relacionados à 

aprendizagem estão, hoje, num âmbito muito mais amplo dos que as teorias  

associacionistas. A terceira é que os teóricos construtivistas tais como: Piaget, 

Ausubel ou Vygotsky, ao formular suas teorias, não se preocupam somente com o 
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sujeito, mas passam a estudar também o meio em que vive, e a união entre os dois é 

efetivamente o que leva ao desenvolvimento cognitvo.   

 

Para Piaget, o desenvolvimento cognitvo está relacionado com a genética e o meio 

em que o sujeito habita, e é isso que vai fazer com que as estruturas cognitivas se 

desenvolvam.     

 

Para Ausubel a construção do conhecimento se dá a partir de uma significação de 

sentidos, nada acontece se a informação não tiver significado.  

 

Já Vygotsky inclui a cultura, a linguagem, os signos e as ferramentas como fazendo 

parte do processo de aprendizado, ou seja, apresenta um aspecto antropológico para 

os estudos da aprendizagem. 

 

Entretanto, a meu ver, a maior preocupação tanto das teorias associonistas como das 

construtivistas sempre foi, e ainda é, estudar sistematicamente e organizadamente 

como se dá o desenvolvimento cognitivo humano.  

 

Assim, de acordo com as teorias construtivistas, para estudar como se desenvolve a 

inteligência ou as estruturas cognitivas do homem, nos dias atuais, não podemos 

deixar de estudar o que o medeia, e se realmente esse meio desenvolve ou 

potencializa a cognição. É justamente em razão disso, que neste trabalho estaremos 

explorando o potencial que os novos meios de transmissão e acesso à informação, 

estão trazendo para os processos cognitivos e de aprendizagem.  

 

No próximo capítulo, apresentaremos um estudo a respeito dos dispositivos móveis, 

ou seja, um meio de comunicação muito presente na vida e na sociedade do mundo 

moderno. Nossa preocupação está voltada para as perspectivas que os dispositivos 

móveis apresentam no que se refere ao desenvolvimento das estruturas cognitivas 

dos usuários.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

A LINGUAGEM AUDIOVISUAL EM MÍDIAS 

PORTÁTEIS E UBÍQUAS 
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A Linguagem Audiovisual em Mídias Portáteis e Ubíqu as 

 

Celulares são tidos como recursos de conexão 

permanente. O indivíduo se torna sempre 

disponível. O logo da comunicação móvel é a 

disponibilidade constante. 

Lucia Santaella 

 

Quando surgiu a motivação para fazer um estudo em profundidade sobre os 

dispositivos móveis, isso parecia algo bastante fácil tendo em vista a modernidade 

do assunto. Entretanto, quando nos embrenhamos pelo caminho da investigação, 

percebemos que não se trata de algo tão simples. Constatamos que a trajetória a ser 

percorrida pode transformar-se efetivamente num labirinto, em virtude da 

complexidade do assunto.  

 

Ao falarmos em dispositivos móveis logo nos vem à mente os telefones celulares, 

porém, nessa categoria podem ser classificados um simples MP3 player (dispositivo 

que serve só como arquivo sonoro – música ou voz) ou algo bastante sofisticado 

como o SmartPhone (telefone celular com múltiplas funções de comunicação).  

 

Os telefones celulares, por exemplo, são hoje muito mais do que um meio de 

comunicação oral que serve para falar com alguém distante. Existem os aparelhos 

de última geração (3ª geração - 3G) que “carregam” arquivos de MP3, possuem 

rádios FM, gravam, permitem baixar vídeo, além dos serviços já comuns tais como 

câmeras fotográficas, transmissão de mensagens de texto (SMS e MMS), etc, ou 

seja, é um equipamento que possibilita de maneira efetiva o entretenimento, 

aprendizado, ou o trabalho na sociedade contemporânea. 

 

Neste capítulo, procuraremos traçar um cenário a respeito dos dispositivos móveis. 

Refletir sobre temas tais como: mobilidade, novos comportamentos de socialização, 

conexão constante, entre outros. Enfim procuraremos analisar algumas 

transformações que vêm ocorrendo como fruto das mídias móveis. 
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1. O desenvolvimento dos dispositivos móveis 

1.1 O telefone celular  

 

Ao longo da história, a comunicação telefônica sofreu grandes transformações, 

enfrentou vários problemas com relação às transmissões, às interferências e aos 

múltiplos sinais que pareciam imensos. A maior parte dos problemas era causada 

pelo amontoado de fios em que o sistema estava esquematizado, o que 

impossibilitava uma transmissão perfeita. A solução só veio por volta da metade do 

século XX, quando foram introduzidos a amplificação eletrônica e o código de 

modulação, o que trouxe também o código binário. A informação binária pôde ser 

replicada de maneira infinitamente mais precisa. Posteriormente, essa mesma 

linguagem veio a ser usada nos computadores.  

 

 

Em 1956, nasceu o primeiro telefone digital. O novo sistema podia carregar vinte e 

quatro sinais de voz ou 1.5 megabits de informação num par de fios padrão. A 

comunicação por telégrafo e telefone, através do modo digital, pôde ser usada em 

larga escala. Em 1980, mais da metade das ligações na América do Norte foram 

realizadas eletronicamente.  

 

 

Ainda por volta de 1980, surgiram os primeiros telefones celulares. Eles pesavam de 

3 a 10 quilos, consumiam muita bateria e tinham baixa qualidade de voz e, além 

disso, o sinal era analógico. Em 1992, estes aparelhos começaram a ser 

substituídos pelas redes digitais e, em 1997, nasceu a tecnologia GSM (Global 

System for Mobile Communication).  

 

 

No ano de 2001, os telefones celulares entraram num processo de hibridização, 

incorporando em suas funções mensagens de texto, envio e recebimento de e-mails, 
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etc. A terceira geração ou 3G (Sistema Celular de Terceira Geração) “UTMS1 

permite que um número muito maior de aplicativos seja apresentado para usuários a 

nível mundial, promovendo um link crucial entre os múltiplos sistemas GSM atuais e 

o IMT-2000. Esta nova rede também supre a crescente demanda de aplicativos para 

a Internet móvel. O UMTS aumenta a velocidade de transmissão de dados para 2 

Mbps por usuário móvel e estabelece um padrão global de roaming”. 

 

Podemos dizer que tais dispositivos se destacam por serem terminais multimídia e 

pela sua maior velocidade de transmissão de dados. A tecnologia permite transmitir 

imagens ao vivo, ouvir música, assistir TV, possuem pequenas câmeras de vídeo 

embutidas, fones de ouvido, saídas de áudio, bluetooth, browser com acesso à 

internet e correio eletrônico. 

 

1.2 Outros dispositivos móveis  

 

Em paralelo aos celulares, surgiram outros dispositivos móveis, como por exemplo, o 

handheld (Palm) denominado Newton, lançado em meados de 1992 pela Apple. O 

Newton chegou ao mercado com tela sensível ao toque, 1MB de memória total, e 

capacidade de transmissão de dados de 38.5 kbps. Este modelo não teve muita 

repercussão, mas é considerado o início dos dispositivos móveis. 

 

Em 1996, a U.S. Robotics lançou o (Palmtop) Pilot 1000 e 5000, dispositivo que teve 

uma grande aceitação no mercado, por lançar as bases de toda uma plataforma de 

Palmstops que chegou a atingir 80% do mercado mundial e existente até hoje.  

 

No mesmo ano, foi lançado um dispositivo com Windows CE 1.0, da Microsoft. 

Posteriormente foi lançado o Windows CE 3.0 e a plataforma Pocket PC, em 2000, 

mas a plataforma Windows CE não teve grande aceitação do mercado. Entretanto, a 

                                                 
1 G/UMTS - Apesar dos sucessivos atrasos, originados por diversos fatores de ordem econômica e 
tecnológica, as tecnologias 3G (terceira geração) / UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
Systems) estão agora oferecendo tecnologias e serviços de banda larga. Através de uma gama 
definida de microondas, esta tecnologia disponibiliza acessos de alta velocidade (telefone, paging, 
messaging, Internet, banda larga) sem fios a longa distância, através de interfaces aéreas tais 
como as redes GSM (Europa), TDMA e CDMA (América). 
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partir do Sistema Operacional Pocket PC 2000, embutido em dispositivos como o HP 

Jornada e o Compaq Ipaq, esta plataforma ganhou aceitação do mercado e 

começou a crescer. 

 

Contudo, não seria possível obter mídias móveis e ubíquas se não tivesse sido 

desenvolvida a tecnologia Wi-Fi ou Wi-Max. 

  

2. A tecnologia Wi-Fi e Wi-Max 

2.1 A tecnologia Wi-Fi 

 

A tecnologia Wi-Fi (Wireless Fidelity) é uma tecnologia WLAN (Rede Local sem fios). 

Em área limitada, permite conexões de alta velocidade entre dispositivos móveis de 

dados como, por exemplo, computadores portáteis. Estes dispositivos  juntam-se a 

um ponto de acesso Wi-Fi, onde se autenticam para acederem ao canal de 

comunicações que a rede Wi-Fi disponibiliza. 

 

As redes Wi-Fi podem ser configuradas e operadas por qualquer pessoa, permitindo 

diferentes acessos a diferentes redes. Um ponto de acesso que permite, numa 

localização geográfica específica, conexão a uma rede (por exemplo, Internet) é 

denominado HotSpot. Já é comum encontrarmos hotspots em aeroportos, 

cibercafés, hotéis e outros lugares públicos, para lazer ou trabalho. 

 

2.2 A tecnologia  Wi-Max 

 

A tecnologia Wi-Max (Worldwide Interoperability for Microwave Access) é uma 

tecnologia WLAN (Rede Local sem fios). Comparativamente ao Wi-Fi, cobre uma 

área maior de sinal, maior largura de banda e usa uma gama de freqüências mais 

alta. 

 

A tecnologia Wi-Max usa uma infra-estrutura de rede de dados fixa e, por utilizar 

uma gama de freqüências superior ao Wi-Fi, necessita de antenas de alto ganho 
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(aproximadamente do tamanho de um computador portátil). Como resultado, o Wi-

Max é uma tecnologia não móvel sem fios de alta velocidade que conecta de um 

ponto fixo para outros pontos fixos. Para melhor entendimento, imaginemos uma 

torre de rádio que emite um sinal para diversas antenas instaladas no topo dos 

edifícios. 

 

O Wi-Max é ideal para substituir o alto custo da instalação e serviços de curta 

distância em empresas que usam as tradicionais linhas T1. Deste modo, o Wi-Max é 

capaz de integrar uma WLAN existente, conectando diversos edifícios num campus 

de uma empresa ou corporação. Uma rede Wi-Max pode disponibilizar acesso 

Internet para hot-spots Wi-Fi, cabo coaxial e serviços DSL. 

 

Uma das vantagens do Wi-Max é que permite acesso de alta velocidade à Internet, 

disponibilizando um serviço wireless em regiões que necessita de infra-estruturas de 

cabo como, por exemplo, zonas rurais e zonas periféricas. 

 

Tal como é referido em alguns meios de discussão de tecnologias sem fios, o Wi-

Max pode tornar-se uma tecnologia concorrente à 3G ou a outras tecnologias para 

telefones celulares de banda larga sem fios por disponibilizar acesso de alta 

velocidade, utilizando hot-spots Wi-Fi de baixo custo em diversos locais 

estratégicos. 

 

Provavelmente, essas tecnologias evoluíram em paralelo, permitindo o uso a 

autênticas redes sem fios. A tecnologia Wi-Max continuará a disponibilizar Internet 

sem fios em grandes áreas e a grandes distâncias, conectando pequenos sistemas 

WLAN, enquanto a tecnologia Wi-Fi permite o acesso wireless a pequenos 

dispositivos móveis existentes numa WLAN. Deste modo, as duas tecnologias não 

se substituem, mas tendem a complementar-se. 
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3. Alguns estudos e pesquisas sobre os dispositivos  móveis  

 

Como se sabe, com desenvolvimento tecnológico surge a microinformática, 

trazendo os Computadores Pessoais - personal computer (PC) -, posteriormente 

segundo André Lemos (2004, p.19) com a popularização da Internet presenciou-se 

a transformação do PC nos Computadores Coletivos (CC) conectados ao 

ciberespaço. E, nos dias atuais estamos vivendo uma nova etapa com o 

desenvolvimento das mídias móveis, os Computadores Coletivos móveis (CCm) que 

se estabelecem com a computação ubíqua sem fio.  

 

Para o autor, trata-se da ampliação de formas de conexão as mais variadas, ou 

seja, ampliam-se as formas de conexão entre homem e homem, máquina e homem 

e máquina e máquina. A conexão é motivada “pelo nomadismo tecnológico da 

cultura contemporânea e pelo desenvolvimento da computação ubíqua (3G, Wi-Fi), 

da computação senciente (RFID, bluetooth) e da computação pervasiva, além da 

continuação natural de processos de emissão generalizada e de trabalho 

cooperativos da primeira fase dos CC (blogs, fóruns, chats, softawars livres, peer to 

peer, etc)”.  

 

Para Lemos, na era da conexão, do CCm, a rede transforma-se em um “ambiente” 

generalizado de conexão, envolvendo  o usuário em plena mobilidade.  

 

Afirma Patrick Lichty (2006), que o indivíduo móvel é um nômade, pois se move de 

um lugar para outro sem perder contato com o coletivo da “aldeia” eletrônica. Desde 

que estejam em sua rede de recepção, eles ainda estão disponíveis.  

 

Alguns movimentos estão ocorrendo com o auxílio dos dispositivos móveis, 

envolvendo o indivíduo móvel e nômade. Circunstâncias geradas pela conexão com 

as novas mídias trazem efetivamente sociabilidades totalmente diferentes das 

conhecidas até então. Trata-se de relações sociais em grupo com as Smart mobs ou 

as flash mobs. O conceito está baseado em movimentos inteligentes ou inteligência 

coletiva.  
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3.1 Novos formatos de mobilizações sociais: Smart mobs e Flash 

mobs 

 

3.1.1 Smart mobs  

 

O termo smart mobs foi criado por Howard Rheingold para descrever as novas 

formas de sociabilidade usando dispositivos móveis tais como celulares, pagers, 

internet sem fio blogs, etc, com voz e mensagens de texto (Short Message Service - 

SMS).   

 

As smart mobs são organizados para ações coletivas de multidões que podem ter 

adeptos de qualquer lugar do mundo. 

 

Para Rheingold apud Giovana Azevedo Pampanelli: 

 

“Smart mobs consistem em pessoas que são capazes de agir com harmonia mesmo que 

estas não se conheçam. As pessoas que constituem a multidão cooperam de maneira nunca 

antes possível porque carregam artefatos que possuem a comunicação e a capacidade de 

computação. Seus artefatos móveis as conectam com outros artefatos de informação no 

ambiente, assim como com outros telefones. (...) Quando conectam os objetos reais e 

lugares das nossas vidas diárias com a internet, a mídia de comunicação portátil muda os 

artefatos de controle remoto para o mundo físico” (2004).  

 

Uma das primeiras manifestações mais conhecidas de smart mob deu-se no dia 20 

de Janeiro de 2001, quando o Presidente das Filipinas, Joseph Estrada, foi o 

primeiro chefe de estado na história a perder o poder por uma “pequena multidão - 

(smart mob). Mais de um milhão de moradores de Manila, mobilizados e 

coordenados por uma onda de mensagens de texto (SMS) disparados pelo site 

“People Power”, criado em 1986, afrontaram o regime com manifestações pacíficas. 

Dezenas de milhares de filipinos convergiram para a Av. Epifanio de Los Santos, 

conhecida como “Edsa”, uma hora após a primeira mensagem de texto ter sido 

lançada. Com dizeres: “Vá para 2EDSA. Use preto”.  
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Durante quatro dias mais de um milhão de cidadãos apareceram vestidos de preto. 

Estrada caiu. A lenda da “geração txt” tinha nascido. Derrubar um governo sem 

disparar um único tiro era uma demonstração prematura e momentânea do 

surgimento do comportamento smart mobs.”  

 

Outra demonstração da força dessa mobilização deu-se em março de 2004, na 

cidade de Madri, depois da explosão de uma bomba dentro do metrô. Mais de cinco 

mil pessoas reuniram-se espontaneamente às 6h da tarde de sábado, em frente ao 

quartel general do Partido Popular, partido do governo em Madri, protestando contra 

o que eles achavam ser uma falta de transparência na investigação sobre o 

bombardeio nos trens na Estação de Atocha. Como é muito comum hoje em dia, o 

protesto foi mobilizado em questão de horas usando o SMS e os e-mails.” 

 

Para André Lemos, as smart mobs são fenômenos de massa, caracterizam-se por 

serem: a) abertas, tendem a crescer e reinará a igualdade a partir do momento em 

que as pessoas se juntam; b) são rítmicas (acontecem por convocação – por SMS, 

e-mails, blogs, internet sem fio) e c) elas são rápidas. Para o autor, o uso das novas 

tecnologias de conexão sem fio tende a aumentar a formação de massas ou 

multidões abertas. O que diferencia as smart mobs de outras formações de massas 

é o uso das novas tecnologias móveis sem fio para agregação social no espaço 

público.       

 

3.1.2 Flash mobs   

 

Para Rheingold (2003) as práticas de flash mobs, (multidões relâmpago que tem 

como característica principal realizar uma encenação em algum ponto da cidade), 

geralmente ocorrem em circuitos urbanos, mais freqüentemente nos hipercentros 

das grandes metrópoles, e representam a ponta final de um processo: “a flash mob é 

especificamente um tipo de smart mobs organizado exclusivamente para 

entretenimento.”  

 

Tem-se aí o auge do processo de articulação e organização que tem início no 

ambiente on-line. Através da Internet - principalmente em blogs, listas de discussão, 
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canais de chat, instant messengers ou mensagens SMS trocadas via telefones 

celulares - e das facilidades proporcionadas pelas novas formas de comunicação 

sem fio (comunicação descentralizada, multiplicação da capacidade de circulação de 

informações em curtos espaços de tempo, rapidez nas rearticulações necessárias, 

etc.), os interessados em participar de uma flash mobs encontram-se, deliberam, 

encaminham os procedimentos necessários à consecução do evento. 

 

As flash mobs são, assim, uma nova forma de arte que surge dessa interação do 

homem com as tecnologias móveis ou, ainda, como uma ação coletiva capaz de 

estimular novas práticas criativas. 

 

3.1.3 Mídias móveis e algumas preocupações política s  

 

Foi realizado um encontro em outubro de 2005, na cidade do México, no qual 

importantes catedráticos, pesquisadores, jornalistas, representantes e funcionários 

dos órgãos oficiais para as eleições, examinaram o papel dos meios de 

comunicação nos processos de eleições.  

 

Entre os presentes destacou-se Benedetto Honorato (2005), da Direção Central do 

Serviço das Eleições da Itália, expondo um trabalho sobre as novas tecnologias de 

transmissão telefônica e de comunicação via cabo e Internet. Dizia ele que 

aparelhos celulares, por exemplo, tornaram-se possíveis em qualquer momento ou 

lugar, o que traz novas problemáticas com relação à difusão da informação política.  

 

Informou ainda que, através dos celulares, podem ser transmitidas mensagens sobre 

políticas de forma personalizada e praticamente fora das possibilidades do alcance e 

controle das autoridades eleitoreiras. Os eleitores podem receber os SMS inclusive 

no momento em que se encontram nas urnas, podendo transmitir em tempo real 

fotos sem nenhuma intermediação, o que levou o Ministério do Interior de Itália a 

regulamentar também o uso do celular durante a votação.   
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A regulamentação consiste no seguinte: O presidente da mesa mantém um aviso 

com a proibição de gravações ou uso de qualquer aparelho telefônico e adverte que 

quem violar a lei ao voto secreto será perseguido por uma autoridade judicial.   

 

Em janeiro de 2004, a Itália compôs uma organização chamada Garante de la 

Protección de Datos Personales. Com o objetivo de monitorar especialmente o setor 

de comunicação, colocaram em vigor o código que dá proteção a dados pessoais, o 

que garante a privacidade dos cidadãos, uma vez que os celulares  podem ser uma 

central de difusão que permite o envio e recebimento de mensagens, ou seja,  algo 

que funciona como spam. 

 

Não podemos esquecer que existem atividades realizadas através de telefones 

celulares que podem sofrer interceptações através de aparelhos sofisticados como é 

o “Celular Interceptor GSM PRO” que tem a capacidade de interceptar as ligações 

enviadas ou recebidas de determinados números telefônicos, números estes que 

estão disponíveis em centrais de bancos de dados, para serem vendidos a quem os 

quiser comprar.   

 

Segundo André Lemos: 

 

 “As Smart Mobs revelam duas dimensões interessantes: política e hedonista. As flash, por 

serem apolíticas, hedonistas, tribais e efêmeras são mais um exemplo das diversas formas de 

sociabilidade contemporânea típica da cibercultura como os chats, os diários pessoais, os 

jogos grupos de discussão... A dimensão política aponta para mobilizações rápidas com o uso 

de tecnologias móveis para agregação usadas com o intuito de escapar do controle e da 

vigilância policial. Em ambas as ações trata-se de uma lógica do uso dessas tecnologias que 

pressupõem apropriação e uso social para ação” (2004, p. 39).  

  

Tanto as smart mobs como as flash mobs são ações que possuem uma lógica 

advinda do uso dos aparelhos móveis que indiscutivelmente vem apresentado novas 

formas de mobilizações sociais e de comunicação, por trazerem novas interfaces, 

novos formatos culturais e artísticos. 
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3.2 Novos formatos de comunicação 

3.2.1 Espaços híbridos  

  

Os dispositivos móveis possibilitaram uma interface anteriormente desconhecida que 

permite estar on ou off-line mesmo em mobilidade. Cria-se um espaço híbrido, isto é, 

mistura-se o espaço físico ao virtual sem o sujeito perceber.  

 

Adriana de Souza e Silva define espaço híbrido como: “espaços móveis, criados pela 

constante movimentação de usuários que carregam aparelhos portáteis de 

comunicação continuamente conectado à Internet e a outros usuários” (Silva, 2006, 

p.24.)  

 

Para alguns, “entrar” na Internet é algo que ainda está relacionado com 

determinadas atitudes, por exemplo, é parar totalmente o que se está fazendo; é 

sentar-se em frente a uma tela de um computador; é ligar o computador; para 

finalmente “entrar” na Internet. E ali navegar onde desejar, enfim, conectar-se com o 

mundo virtual.  

 

Porém, como comenta Silva, os japoneses, principalmente os mais jovens, quando 

ganham seu primeiro celular, este já está programado para acessar o mundo digital, 

ou seja, eles não fazem distinção entre “entrar” ou “sair” da Internet, pois eles estão 

conectados o tempo todo, o que já é uma questão cultural. Mesmo em mobilidade, 

no carro, na rua, no ônibus, ou em qualquer lugar jogam, fazem amizade, 

pesquisam, enfim efetuam qualquer atividade que a rede permite.  

 

Além de haver a hibridização entre espaço real e virtual, o mesmo ocorre com o 

espaço público e o privado. No Brasil, apesar do celular ainda ter como principal 

função transmissão da voz, percebe-se que as pessoas não se preocupam em expor 

problemas particulares em espaços públicos, tais como: nos ônibus, nas ruas, nos 

corredores, ou seja, esses espaços também estão em constante hibridização com as 

mídias móveis.  
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3.2.1.1 Os espaços híbridos e móveis na área financ eira 

 

Segundo Marcelo Godoy (2006), o Banco do Brasil, por exemplo, está 

disponibilizando serviços de mobilidade a seus clientes. Um projeto chamado BB 

(Banco de Bolso), aproveitando a grande massa de celulares existentes no Brasil, 

acredita que oferecer serviços via dispositivos móveis é algo que poderá melhorar o 

atendimento a baixo custo. Raul Moreira, gerente de mobilidade, fala que o projeto 

foi criado para aproveitar o potencial brasileiro no uso de aparelhos móveis e conta 

com a parceria das maiores operadoras do Brasil. O “mobile bank” permite que os 

clientes realizem desde uma consulta ao extrato bancário até transações mais 

complexas como transferências entre bancos.  

 

Acredita-se que essa onda tem uma característica muito importante, pois o uso dos 

dispositivos móveis, em virtude do desenvolvimento tecnológico, cresceu muito no 

Brasil, o que traz um potencial enorme de utilização de serviços de mobilidade e 

acesso a soluções bancárias. Assim, estão sendo disponibilizados serviços como: 

consultas de extratos, saldos, pagamentos de contas, transferências entre bancos e 

até pagamentos de empréstimos consignados em folha. O gerente afirma que o 

sistema também permite recarregar celulares pré-pagos. Para obtenção dos 

serviços, basta fazer o cadastramento para solicitação de uma senha.  

 

Após a realização de qualquer movimentação via “mobile bank”, o usuário recebe 

uma mensagem pelo celular SMS. Estão ainda sendo desenvolvidos outros projetos 

futuros que permitirão o pagamento de contas, via dispositivos móveis,  no comércio 

de forma geral.   

 

Outro exemplo que achamos interessante mencionar refere-se ao Banco HSBC. É o 

novo sistema de pagamento via celular. O sistema é feito da seguinte forma: o 

usuário faz uma compra em lojas online e paga pelo celular, com débito em sua 

conta corrente. Funciona quando a pessoa faz o pedido da compra: o sistema envia 

um SMS onde a pessoa precisa digitar a sua senha (que não é armazenada no 

aparelho). Recebe então uma ligação de uma voz eletrônica confirmando a compra. 

Ou seja, após duas confirmações é feito o débito.  
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Esse sistema chama-se MCASH e no Brasil só está disponível aos correntistas do 

HSBC. Mas no mundo já é bem utilizado e gera uma nova forma de compras, mais 

segura do que por meio de cartões de crédito. O sistema em breve estará disponível 

nas lojas, supermercados, shoppings etc. 

 

Os dispositivos móveis abrem e ampliam espaços, tornando-os híbridos e, muitas 

vezes sem distinção entre o que é público ou o que é privado. Com essa abertura do 

Banco do Brasil, ou do HSBC, por exemplo, é possível fazer uma série de 

transações de qualquer lugar, não sendo mais necessário estarmos dentro de um 

banco, ou sentarmos em frente ao computador, acessar Internet para tomar algumas 

providencias bancárias, pois isso se torna possível a partir de qualquer lugar. Para 

Silva: 

  

“as tecnologias móveis são consideradas como todos os tipos de interfaces que promovem 

comunicação local e remota multipessoal, além de conexão com a Internet, permitindo a 

usuários transmitir informação ao mesmo tempo em que se movem por espaços urbanos” 

(Silva, 2006, p. 24). 

 

Esses dispositivos proporcionam a oportunidade de participar de uma comunidade 

global. Isto permite praticamente, que todos os usuários móveis permaneçam em 

contato de qualquer lugar do mundo (onde quer que estejam), proporcionando 

assim, opções de comunicação e de informação. Bem como, o acesso ao 

equipamento móvel, vem se tornando possível a um número crescente de pessoas, 

em grande parte planeta. 

 

Eles possibilitam novas formas de comunicações – SMS, MMS, mensagens de 

vídeo e jogos. O alcance se torna mundial o que significa que os países em 

desenvolvimento podem ter acesso às mesmas vantagens que os países mais 

prósperos em matéria de comunicação. 

 

Os dispositivos móveis, de certa forma, vêm atender à demanda de informação da 

sociedade em que vivemos, pois eles promovem o acesso de forma muito mais 

pessoal, individualizada para pessoas em movimento, uma forma de comunicação 

que nenhum outro meio ofereceu. 
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3.3 A cultura do acesso 

 

Para Patrick Lichty (2006) a forma de acessar mídia por meio de dispositivos móveis 

é, por definição, mais pessoal. A intimidade dos dispositivos móveis cria dispositivos 

personalizados. “Então, temos uma comunicação pessoal, para acesso pessoal que 

nos permite (se desejado) ficar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana,  

fazendo com que as pessoas nunca deixem seu lugar de trabalho.” 

 

Segundo o mesmo autor, a cultura do acesso está criando uma cultura móvel que 

expande o trabalho, onde não se identifica o trabalho e o lazer. “É a concretização 

do estar de plantão para sempre, independente de onde a pessoa se encontra”. 

 

Isso significa que a cultura do acesso é uma cultura que proporciona o estar 

constantemente ligado à Aldeia Global da qual nos falou McLuhan? O homem global 

volta a encontrar-se numa aldeia tribal de escala planetária? Para Lichty (ibidem) 

“talvez a Aldeia Global de McLuhan seja a malha de redes com vários níveis de 

convergência de mídias entre estas tecnologias”.  

 

Podemos dizer que, com a popularização dos dispositivos móveis, de fato, rumamos 

para a convergência das mídias a que Lichty se refere? Como dissemos 

anteriormente os telefones celulares de terceira geração (3G), por exemplo, 

possuem banda larga com acesso a Internet, mensagens multimídia, mensagens de 

texto, câmera digital e alguns já possuem sistema de posicionamento (GPS). De 

certa maneira, esses aparelhos não podem mais ser considerados apenas como 

objetos para transmissão de voz, mas sim como um micro-computador portátil, isto 

é, são várias mídias em uma só, é a convergência das mídias. O sujeito tem a 

possibilidade de se mover e interagir da forma que mais lhe convier, não existe 

interferência externa. É o sujeito implicado em todo um processo de significação, 

percorrendo caminhos físicos e informacionais de acordo com seus próprios valores.   

 

A recepção, nesse caso se dá, segundo Umberto Eco como se fosse uma “obra 

aberta” que não é acabada pelo autor mas sim finalizada pelo intérprete. Essa “obra 

aberta”: “(...) valoriza o intérprete e instaura nele uma série de atitudes, tais como; 
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uma liberdade consciente, que lhe dá o direito à crítica, criando sua própria forma 

(...)”  (Eco, 2001, p.75). 

 

Por outro lado, uma vez que o receptor é dono do seu caminho, ele corre o risco de 

se “perder”, pois a quantidade de informações que recebe é muito grande, o que 

possibilita, segundo Umberto Eco (2000a), uma "Anarquia do Saber", uma vez que 

não existe uma filtragem na informação. Isso pode gerar, inclusive, uma grande 

confusão entre o que é conhecimento e o que é informação; a informação em si não 

é conhecimento; o conhecimento é algo que o indivíduo pode vir a construir, a partir 

da informação. 

 

Segundo Giselle Beiguelman, os dispositivos móveis de comunicação sem fio, com a 

possibilidade de conexão à Internet e a implantação de hotsports que permitem 

acesso à rede via ondas de rádio (Wi-Fi, wireless fidelity), apontam para a 

incorporação do padrão de vida nômade e indicam que o corpo humano se 

transforma, rapidamente, em um conjunto de extensões ligadas a um mundo cíbrido, 

pautado pela interconexão de redes e sistemas on e off-line. (Beiguelman, 2005, p. 

160). 

 

Experiências estão sendo realizadas mostrando-nos esse mundo cíbrido. Em visitas 

monitoradas à galeria de artes Uffizi, em Florença (Itália), foram usados aparelhos 

celulares e PDA na orientação e informação sobre as obras expostas. Um grupo de 

28 estudantes foi guiado por estes dispositivos portáteis na visita, comprovando o 

entrosamento próspero entre a arte e a tecnologia do conhecimento móvel. 

 

Um outro projeto cíbrido foi realizado pela Telemig Celular, voltado para os 

funcionários da operadora, com o Quiz do Conhecimento, via SMS, implantado em 

2005. O projeto piloto tornou-se um sistema de avaliação SMS e WAP, que também 

foi a linguagem escolhida para o desenvolvimento do primeiro curso por celular 

oferecido aos colaboradores da operadora que nem sempre tem tempo para 

acessar a Internet fixa. Ou seja, projetos estão sendo realizados para a constatação 

do convívio social entre o mundo físico e o virtual.  
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3.4 A cultura nômade  

 

Simone de Sá (2004) nos fala sobre sociedades nômades e adverte sobre o 

enfraquecimento das fronteiras bem delimitadas pela modernidade, a partir do 

desenvolvimento tecnológico dos computadores, internet e dispositivos móveis. 

Segundo a autora:  

 

“Eles geram uma paisagem eletrônica que funde e desintegra pares de categorias 

dicotômicas: entre os papéis masculinos e femininos; entre lugares de autoridade e liderança 

definidos pela hierarquia tradicional; entre o público e o privado, entre o trabalho e a vida 

doméstica, entre campos disciplinares distintos; e ainda, no terreno das mídias, entre 

usuários e produtores, entre cópia e original, entre simulacro e real, entre experiência direta e 

mediada, entre notícia e entretenimento” (Sá, 2004). 

 

Podemos dizer que estamos convivendo com o mundo híbrido, espaço real e virtual 

que se misturam e muitas vezes se hibridizam também trabalho, aprendizagem e 

entretenimento para pessoas conectadas 24 horas por dia 7 dias por semana.  

 

 

3.5 Arte e dispositivos móveis  

 

Para Giselle Beiguelman, existe uma grande diferença entre produção de arte 

(wireless) para e com dispositivos móveis. No primeiro caso, a palavra chave é 

compartilhamento, e no segundo é cibridismo (interconexão entre rede on e off-line). 

Entretanto, ambas alteram as formas de compreender, olhar e perceber não só a 

arte, mas também entre o que é público e o que é privado.  Não se referem somente 

às relações interpessoais e translocais que se criam, mas também entre artista e 

corporação, pois depende da disponibilidade de patrocínio, principalmente quando 

se trata de celulares.   
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Patrick Lichty acredita que quatro trabalhos que ele executou são bastante 

interessantes na área da mobilidade. (Segue em anexo I, alguns trabalhos 

realizados pelo artista). 

 

a. O primeiro é (re)distributions que aconteceu em 2002. Foi uma das primeiras 

exposições de arte móvel (senão a primeira) no mundo. Essa exposição inclui 

telefones celulares, PDA e trabalhos embutidos no processador, além de vídeo para 

PDA, o que era bastante incomum na época. 

 

b. Outro trabalho realizado (algumas imagens podem ser vistas a seguir), com 

dispositivos móveis foi 8 bits or less, numa série de quatro vídeos gravados 

inteiramente com uma Casio WristCam. Essa série demorou quatro anos para ser 

concluída, e consiste em mais de 3600 imagens. Todo o trabalho foi gravado 

usando uma câmera de relógio de pulso.  Por exemplo, as mídias móveis são 

sempre definidas pelo mercado consumidor, assim como unidades de GPS, iPods e 

telefones celulares. Mas, Lichty tende a olhar de maneira mais ampla, pois inclui em 

seus trabalhos os computadores vestíveis, PDAs, câmeras de pulso, transmissores 

flutuantes de vídeo, robôs errantes, e assim por diante.  

 

 

 
A video composition by Patrick Lichty
Soundtrack by 8-Bit Construction Set

Dedicated to Wayne Draznin and Michael Daugherty, 2001

 
 

LEARN THE TRUTH ABOUT SITUATIONIST 
ALIEN ABDUCTION ! 

Really ! We mean it! 
8 bits or less  

is a journey into covert video. 
explores the society of the spectacle, hungry pets, and alien 

abduction.  

 

 

8 bits or less?  
yes. as DV typically employs 24-bit images, 8BoL was shot 

with a Casio watchcam, producing 8-bit grayscale imagery at 
a resolution of 120x120 pixels, resampled to video 

resolutions. the result is a grainy, low frame rate video that is 
textural and is similar to early cinematic experiments. 
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Why 8 bits?  
as Matisse felt that realism does not equal truth, a work is not 
equal to the clarity of its image. also, 8BoL adopts a low tech 

aesthetic, choosing to showcase minimal tech to explore a 
Richteresque mediated perception, as well as a textural 

approach to digital video. 
 

 

 

Nomadic video?  
digital imaging technology is already miniaturizing to the point 

when wrist-mounted video is foreseeable. 8BoL anticipates 
this development when personal recording devices could be 

anywhere, undetected by the casual onlooker. 
 

 

 

This was done using 8-bit equipment?  
Mostly. The images were captured in 8-bit grayscale with a 

Casio WristCam, and the music was created on an 
Commodore 64 computer. the video was compiled and edited 

using contemporary techniques. 
 

 

 

The Artists:  
Patrick Lichty (aka DJ voyd)  

video, editing, voiceovers, 
8 Bit Construction Set  

artists of soundtrack music, 'Dollars' 
 

 

 

Available versions:  
VCD, RealVideo 

DVD, VHS, Mini-DV (NTSC) 

 

  

 

Were you really abducted by aliens?  
who ever said I was _abducted_? 

 
All images are copyright 2002 by Patrick Lichty. All Rights Reserved. 
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c. Outro trabalho realizado com dispositivos móveis por Licthy, em 2002, se 

aproxima do universo das mídias móveis, com a publicação do poema para PDA2 

Assoniations. O projeto introduz o uso de textos associativos em aparelhos de mão. 

Uma peça que mescla o interesse particular do autor em mídias narrativas e 

tecnologias móveis. É um poema visual/textual, com links, para Pocket PC, que 

permite que se use o circulo que envolve o poema para criar 'viagens' pessoais 

através do texto, construindo loops sobre loops até que todos os caminhos 

possíveis sejam navegados.  

 

d. Outro trabalho muito interessante do artista é Valise in an iPod (Ceci n´est pas 

une iPod). Com referência a Duchamp, levando em conta a capacidade que os 

dispositivos de mídia móveis têm de armazenar texto, áudio, e vídeo (às vezes 

interativos), esses dispositivos permitem que os artistas de mídia criem suas 

próprias 'Valises' duchampianas na forma de um museu em trânsito. Isso é análogo 

à Valise in a Box, de Duchamp, que é um mini-museu de readymades em uma caixa 

do tamanho de uma mala de mão.  

 

Para Licthy, a caixa é o iPod (em que o usuário pode ver e remover itens). A Valise 

em um iPod também está gravada com o texto “Ceci n'est pas une iPod"  

 

Outros trabalhos estão sendo efetuados em e com dispositivos móveis, gostaríamos 

de mencionar Giselle Beiguelman (segue em anexo II, alguns trabalhos realizados 

pela artista e pesquisadora) que também se dedica aos estudos e à arte para e com 

dispositivos móveis. Ela questiona o estar on e off-line, com ênfase nas formas de 

transmissão que elas permitem. 

 

Um exemplo é Wopart, um projeto sobre imagens idênticas naquilo que as distingue. 

Poemas que se deslocam do visual ao verbal e do fonético ao não-fonético, em 

tempos em que tudo flui sem peso, no intercâmbio randômico de 'zeros' e 'uns' por 

redes de todos os tipos. O código repetido torna impossível distinguir os clusters 

                                                 
2 O termo PDA (sigla em inglês para Assistente Pessoal Digital ) designa aparelhos de mão que 
incluem calculadora, relógio, calendário e bloco de notas. Nos modelos mais sofisticados, é possível 
usar planilhas, jogar games e acessar a Internet. Os modelos mais conhecidos, como o Palm Pilot, 
têm telas sensíveis ao toque. 
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binários que circulam, sem fio, de aparelho em aparelho. Mas cada vez que a 

interface transmite a imagem do código, muda a experiência de quem olha. 

 

 

 

 

 

 

Outro exemplo encontra-se na série De Vez em Sempre / De vez em nunca. São 

instalações interativas em que os vídeos enviados por celular para a tela se 

compõem e decompõem pela ação do público. Explora a defasagem entre espaço e 

tempo que surge na sobreposição de fragmentos de vídeo decompostos, depois 

justapostos. O vídeo se espalha pela tela, congelado. Propaga-se no espaço. E 

esse movimento faz tempo. O procedimento remete a uma versão disforme dos 

quadros em sucessão cinematográfica. 

 

Enfim, são projetos que estão apresentando uma nova linguagem, um novo olhar da 

arte, e dando a condição ao sujeito também de ser um co-participador da exposição, 

o que tira o sujeito do lugar de um mero recebedor de informação, pois ele passa a 

fazer parte integrante da obra.   

 

Assim, chegamos as seguintes a algumas conclusões após este estudo:  

 

1. Os dispositivos móveis possuem muitas vertentes, o que nos pode direcionar para 

várias áreas do conhecimento. Pois como falamos no início do texto, parece um 

caminho labiríntico o que nos proporciona paixão e medo ao mesmo tempo. 

2. É uma mídia que proporciona uma tendência para a convergência de todas as 

outras mídias em uma só. 
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3. A comunicação se dá de forma totalmente individualizada; o sujeito isoladamente 

é responsável pelo caminho que percorre.  

Enfim, acreditamos que muita coisa poderá acontecer nessa área, muitos estudos 

estão e serão realizados, com o objetivo de constatar o que pode acontecer com    

essa nova tecnologia. Provavelmente essa nova mídia sofra grandes modificações, 

pois um novo olhar está surgindo, o do usuário. Um olhar móvel, ubíquo, 

onipresente, assim como a mídia. E, desse estudo ficam nossas indagações: Esses 

pequenos equipamentos móveis são capazes de desenvolver estruturas cognitivas? 

Será que eles podem potencializar o aprendizado? Ou ainda, essa nova e 

minúscula mídia está possibilitando novos modos de aprendizagem? Um caminho 

para essas reflexões será apontado no próximo capítulo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

APRENDIZAGEM E DISPOSITIVOS MÓVEIS 
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Aprendizagem e Dispositivos Móveis 

 

Todas las máquinas de enseñar se encontrarían conectadas con esa 

biblioteca planetaria, y cada una tendría a su disposición cualquier 

libro, publicación, documento, grabación o videocasete en código. De 

estar así provista la máquina, el estudiante poseería también estos 

adminículos, ya fuese proyectándolos sobre una pantalla, o 

reproduciéndolos en una impresora sobre papel, para que el estudio 

fuese más cómodo. 

Isaac Asimov 

 

 

Como pudemos constatar no capítulo I, preocupação com a aprendizagem é um 

tema bastante debatido e antigo. Participando dessa discussão inesgotável, 

procuramos dar início a esta pesquisa trazendo algumas reflexões a respeito da 

aprendizagem, como ela se dá, os principais sistemas educacionais, alguns 

conceitos a respeito da educação formal e a educação-não formal nas sociedades 

modernas. 

 

Para um melhor entendimento a respeito da potencialidade dos dispositivos móveis 

para a aprendizagem, teremos agora presentes em nossa reflexão as teorias de 

Vygostky e Piaget, teóricos já apresentados no capítulo I. Esses teóricos são 

importantes para o nosso tema em virtude da relação que fazem com o aprendizado 

e o meio ambiente. Eles acreditam que não há desenvolvimento cognitivo fora do 

meio em que se vive, e que aprendemos mediados e midiatizados pelo mundo 

interno e externo. 

  

Uma das vertentes do desenvolvimento do ser humano, para Piaget, se dá através 

de etapas. Todos possuem as mesmas capacidades genéticas e, para que as 

estruturas cognitivas se desenvolvam, é necessário o sujeito ser exposto a um 

determinado aprendizado, sendo o meio ambiente muito importante para que esse 

processo se efetive. 
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Vygotsky também relaciona o desenvolvimento cognitivo com o meio ambiente ao 

incluir as questões culturais, e, entre outras coisas, faz relação com a linguagem e 

os signos que são construídos pelos diversos ambientes sociais. 

  

Ou seja, tanto Vygotsky como Piaget têm que estar presentes neste estudo, tendo 

em vista que os dispositivos móveis fazem parte do dia-a-dia de qualquer pessoa 

nas sociedades modernas, um fator contextual que a teoria desses autores 

contempla, sendo, por isso mesmo, mais apropriados para as nossas reflexões. 

 

1. Os diferentes modos de aprendizagem 

 

Inicialmente as discussões sobre a aprendizagem eram feitas por filósofos, depois 

adentraram em outras áreas do conhecimento como educadores, psicólogos, 

sociólogos, antropólogos, e outros, e hoje na pauta também dos comunicólogos. A 

partir do momento em que os meios de comunicação de massa passam a fazer 

parte nos lares como produto eletrodoméstico, isso se deu com a infiltração do 

rádio, inicia-se um processo sem limite de disponibilização de conteúdos com o 

objetivo de promover várias coisas, entre elas: o entretenimento, o lazer, a 

informação, o aprendizado, a propaganda, etc.  

 

O aprendizado radiofônico, por exemplo, tinha por objetivo levar o ensino àqueles 

que não tinha acesso às escolas, o que gerou, em certa medida, potencialidades e 

desejos de aprender. É evidente que o rádio incluiu muitas pessoas na sociedade 

da educação e da informação. 

 

Podemos dizer que o rádio foi um dos primeiros meio de comunicação que utilizou a 

voz para ensinar a distância. Uma voz que saia de um aparelho radiofônico 

diretamente para o receptor. Assim, as potencialidades para aprender estavam 

sendo ativadas nos ouvintes. Isso, de certa forma, fugia aos padrões tradicionais da 

educação formal. O que quer dizer que o aprendizado, já a partir dessa iniciativa, 

desponta para um espaço diferente daquele tradicionalmente ocupado pelas 

escolas formais. 
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Esta atividade, é claro, torna-se muito mais presente com o surgimento da televisão, 

com cursos, por exemplo, do tipo telecurso. Hoje, com a internet disponível e 

acessível a uma grande parte da população, encontramos os mais diversos e 

variados tipos de cursos que são oferecidos a distância. Questiona-se, inclusive, o 

caminho da educação. E, em virtude disso, hoje surgem as perguntas: Será que o 

ensino no futuro se apresentará somente a distância? O papel do professor será 

extinto? E muitas outras. 

 

Entretanto, essa caminhada não termina na internet. Hoje com as mídias digitais e 

dispositivos móveis, essas questões ficam muito mais presentes. É normal 

encontrarmos um sujeito andando pelas ruas equipado com fones de ouvido, que 

pode estar ouvindo tanto a música do “Créu” (anexo III) como um depoimento do 

Presidente da República, ou a última aula que teve com o professor de filosofia, uma 

conferência proferida em russo, o noticiário on line, e muito mais, ou seja, está 

exposto constantemente a um aprendizado, uma vez que suas estruturas cognitivas 

estão sendo ativadas.  

 

Como foi mencionado no capítulo I, para Piaget, a criança, a partir do momento em 

que vem ao mundo, é um ser dinâmico, que interage o tempo todo com a realidade e 

com o meio ambiente, opera ativamente com objetos e pessoas. Essa interação faz 

com que construa estruturas mentais e adquira maneiras de fazê-las funcionar. Ou 

seja, o aprendizado pode ser estimulado quando o sujeito estiver, por exemplo, 

conectado a um dispositivo móvel, que pode inclusive, variar de acordo com a 

cultura em que o indivíduo estiver inserido. 

 

Assim, o eixo central para o aprendizado está na interação organismo-meio e essa 

interação acontece através de dois processos simultâneos: a organização interna e 

a adaptação ao meio, funções exercidas pelo organismo ao longo da vida. Mas 

como se dá o aprendizado ou a educação nas sociedades modernas? É o que 

veremos a seguir. 
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1.1 Educação formal e informal 

 

Desde muito cedo em nossas vidas, o aprendizado é inserido no cotidiano. É 

apresentado um sistema educacional, o que nos leva a pensar que isto já faz parte 

do nosso ser, ou algo que se inter-relaciona com nosso desenvolvimento interno e 

externo. Assim, o aprendizado é algo que acontece muitas vezes sem nos darmos 

conta. Entretanto, socialmente, tendemos a pensar que a aprendizagem acontece 

somente por meio de instituições oficiais. 

 

Nas sociedades atuais existem, basicamente, três espaços de aprendizagem não 

ligados diretamente às instituições oficiais. Um é a família, um espaço privado que 

segue as interferências mais ou menos dos núcleos familiares. Uma outra é a 

aprendizagem adquirida através da cultura. Inserem-se hábitos, forma de viver, 

valores, significados, a linguagem, crenças, e muitas outras coisas que aprendemos, 

ou seja, passamos a enxergar o mundo através de nossa cultura, enxergamos o 

mundo através de nossos óculos sociais. E a terceira são as aprendizagens 

adquiridas através de atividades práticas, aquilo que se pratica, o que se faz, isto é, 

o que é realizado profissionalmente.  

 

O aprendizado que não se enquadra em nenhuma dessas três instâncias fica por 

conta da Escola. Desta forma, a maior parte daquilo que é caracterizado por 

aprendizado pela sociedade é executado em espaços educacionais formais, que são 

denominados escola, de modo que, muitas vezes, o aprendizado que vem das 

instâncias não oficiais não é considerado como aprendizado. Para José Luiz Braga e 

Regina Calazans: 

 

“(...) a sociedade atribui ao seu sistema propriamente educacional todas as aprendizagens 

que, percebidas como de particular valor humano e social geral, não podem ser deixadas aos 

espaços auto-regulados da família, da cultura e da vida prática. A base da clivagem é que na 

Educação há direcionamento e intencionalidade social expressa, enquanto nos demais 

espaços os processos são ‘espontâneos’ ou eventuais. A Sociedade coloca questões de 

aprendizagem – a Escola propõe encaminhamentos” (2001, p. 37). 
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Assim, a aprendizagem que vem da Escola, é colocada pela sociedade num 

determinado patamar, num campo de destaque, e legitimada por ela. Em contra 

partida, aquilo que vem da espontaneidade como, por exemplo, da família, da 

cultura ou da prática é colocado pela sociedade num patamar inferior, isto é, lhes é 

dado menor importância tendo em vista que, não há nenhuma intencionalidade 

articulada voltada para o ensino e para a aprendizagem.  

 

Entretanto, o aprendizado, nas sociedades modernas, está nas mãos de vários 

fatores, sendo colocado de maneira formal ou não-formal, como mostraremos a 

seguir. 

 

 

1.1.1 Educação formal – Instituições escolares 

 

A estrutura da educação formal, no Brasil, apresenta-se como um conjunto de níveis 

hierárquicos com bastante complexidade. Afirma Jesús Martín-Barbero que: “(...) a 

escola desde os monastérios medievais até os dias atuais conserva o caráter 

centralizador, controlado por dispositivos técnico-políticos, associados sempre a 

figuras hierárquicas” (2000, p. 101). 

 

Apesar de a escola ser uma instituição bastante antiga, e regida pelos órgãos 

públicos e oficiais, pode-se afirmar que, nas sociedades contemporâneas, não é 

somente ela que propõe o aprendizado dirigido e programado. 

 

A escola é aquela que aparece como instituição regida pelos órgãos 

governamentais, uma instituição que segue uma rigorosa organização e 

planejamento, porque é ela que fornecerá conteúdos programáticos com o objetivo 

de ensinar, atividade que é exercida pela escola e é legitimada pela sociedade. 

Neste espaço o “ensino”, geralmente, é oferecido de forma linear, programado e 

racionalizado.  

 

Vamos aqui mostrar, de forma geral e resumidamente, os principais traços que  

abrange o sistema escolar: nível básico, ensino médio, superior, pós-graduação.  
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a. O nível básico compreende o ensino fundamental I (1ª a 4ª séries) e fundamental 

II (5ª a 8ª séries), ensino que deveria ser acessível a todos os cidadãos brasileiros, 

segundo Braga e Calazans (2001, p. 38) é um processo básico de inserção e 

igualdade; e, portanto como nível de acesso e exercício de cidadania – é o nível da 

garantia democrática.  

 

b. A formação do ensino médio (2º Grau), inclui também as formações 

profissionalizantes, as escolas técnicas, estas estão mais voltadas para o fazer, ou 

seja, para o executar.  

 

c. Por fim, o ensino superior, que está voltado para um saber e um fazer refletido, 

crítico e com objetivos voltados para novos fazeres. Um nível que pode envolver 

aperfeiçoamentos, especializações ou pós-graduação.     

 

A escola formal, até os dias atuais, transmite um saber selecionado, organizado, 

segundo um determinado conteúdo, com atividades desenvolvidas 

sistematicamente, em tempo e espaço determinados, geralmente, apresentados a 

todos os alunos igualmente. Normalmente, não se analisam as diferenças existentes 

em sala de aula, ora porque o número de alunos é muito grande, ora porque o 

professor não tem tempo, pois necessita passar os conteúdos programáticos, ora 

porque ele não está preparado para tal função.  

 

Esta formação de níveis de escolaridade é muito importante, porque demonstra em 

que estágio o indivíduo pode ser inserido na sociedade. O que quer dizer que 

existem espaços sociais que neles são identificados, tais como: “possui o ensino 

fundamental”, ou “o ensino médio”, ou “é arquiteto”, ou “é professor”, ou “é médico“ 

etc, de alguma maneira, o sujeito é enquadrado na sociedade desta ou daquela 

forma.  

 

Em outras palavras, são títulos que são emitidos pelo sistema educacional 

institucionalizado, pelos órgãos públicos ou pela iniciativa privada. O setor público se 

encontra mais no âmbito de pensar a educação como um direito de todos e como 

dever da sociedade. 
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1.1.2 Educação não-formal ou educação popular  

 

Hoje, além dessa educação formal que é institucionalizada, encontramos também 

em grande escala, principalmente, em países como o Brasil, a chamada de 

educação não formal ou educação popular.  

 

Nesta área, habitualmente são envolvidos movimentos com objetivos sociais, estão 

inclusos os sindicados, associações comunitárias, igrejas, ONG’s, e outras entidades 

civis. São entidades sem fins lucrativos que se voltam para objetivos 

democratizastes, igualdade, injustiças sociais, geralmente se voltam para uma 

educação transformadora. Para Braga e Calazans (2001, p. 41), é aqui que vamos 

encontrar a Educação Popular, os trabalhos de alfabetização, e as mais diversas 

formações de interesse social.  

 

No Brasil, a educação popular surgiu nos anos 60 e alcançou repercussão 

internacional com os trabalhos de Paulo Freire. Tem como metodologia mostrar ao 

povo a possibilidade de ser personagem do processo histórico, procura relacionar o 

conhecimento científico e o saber que provém da própria prática coletiva da classe.  

 

Os princípios metodológicos da educação popular são baseados em processos 

coletivos de produção e elaboração do conhecimento – visam à leitura crítica da 

realidade para transformá-la e à busca de uma práxis emancipadora que concebe a 

educação como um meio de luta política. Na educação popular, destacam-se 

características do método de trabalho empregado: 

 

a. Destaca as subjetividades, utilizando: arte, literatura, teatro, música, etc, se 

preocupa em elevar a auto-estima do indivíduo e do grupo. 

 

b. O professor-aluno é visto como elo de complementaridade e não hierárquica. 

 

c. Existe uma grande preocupação em sensibilizar as pessoas com idéias de 

mudança. 
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d. O cotidiano vivido pelos alunos, suas experiência, desejos e problemas fazem 

parte do conteúdo de formação. Os saberes populares são incorporados na 

educação. 

 

e. Os temas de discussão são ligados ao dia-a-dia dos trabalhadores. A educação 

não formal, geralmente, produz uma linguagem adequada ao público que se destina, 

pois desenvolve uma metodologia que aproxima o professor ao aluno. É uma 

educação que exerce uma valorização para as subjetividades do educando e se 

volta para o trabalho coletivo. 

  

Diante disso, acreditamos ser importante apresentar alguns exemplos de instituições 

que desenvolvem suas atividades de aprendizado voltadas para uma educação não 

formal como é o caso das ONGs: AUÇUBA - Comunicação e Educação e MOC - 

Movimento de Organização Comunitária. 

 

- AUÇUBA - Comunicação e Educação - É uma organização não governamental, 

sem fins lucrativos, que, há 18 anos, dirige suas ações prioritariamente para a 

promoção e defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. Em 

Pernambuco, foi uma das primeiras organizações a trabalhar o tema comunicação 

como proposta sócio-pedagógica de ensino-aprendizagem. É uma ONG que se 

utilizada dos meios de comunicação de massa para desenvolver a aprendizagem. 

 

- MOC - Movimento de Organização Comunitária – É outra ONG que trabalha a 

educação popular e possui vários projetos. É uma organização não governamental 

sediada em Feira de Santana, Bahia, que busca contribuir para o desenvolvimento 

integral, participativo e ecologicamente sustentável do semi-árido baiano e 

desenvolve ações estratégicas nas áreas de educação do campo, fortalecimento da 

agricultura familiar, água e segurança alimentar, criança e adolescente, gênero, 

comunicação e políticas públicas - Educação do Campo. Procura desenvolver 

projetos voltados para programas de rádio veiculados em emissoras comunitárias e 

jornal local. Ou seja, se utiliza também dos meios de comunicação para promover o 

aprendizado. 
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Enfim, poderíamos aqui dar infinitos exemplos de instituições que oferecem à 

educação popular que acontece em qualquer parte do Brasil, mas este não é o 

objetivo deste capítulo. O que devemos salientar é que, em geral, essas ONGs 

procuram trazer o aprendizado muito presente à realidade vivida pelo aprendiz. E 

que de fato pode gerar como foi dito no capítulo I, de acordo com Piaget, o caráter 

construtivo e dialético de todo o processo de desenvolvimento individual. Isso 

porque os processos educativos, que se preocupam em estimular ou orientar o 

desenvolvimento intelectual, podem ser gerados pelos processos de comunicação 

que estimulem os intercâmbios do sujeito com o meio físico e psicossocial que o 

rodeia.  

 

Também para Vygotsky, uma das premissas da teoria da aprendizagem é que o 

desenvolvimento cognitivo não pode ser entendido sem referência ao contexto social 

e cultural no qual ele ocorre, portanto, a educação não-formal, em geral, traz traços 

muito presentes da cultura local. 

 

O que muitas vezes a educação formal não se preocupam em trazer é a realidade 

em que vivem os alunos. Tudo é preparado estruturalmente, esquematizado com 

apostilas para todos da mesma forma. 

 

Assim trazer, por exemplo, os meios de comunicação em conjunto com a realidade 

vivida pode produzir, em certa medida, um aprendizado com significado. 

 

 

2. Aprendizagem nas organizações empresariais 

 

A iniciativa privada aparece como algo economicamente viável, uma sociedade 

contemporânea caracterizada pelo conceito de contrato, ou seja, serviços realizados 

em contrapartida a uma remuneração. As organizações, de forma geral, oferecem 

processos de aprendizagem e treinamentos com o objetivo de desenvolver pessoas 

dentro da empresa. Estas possuem equipes bem estruturadas e dispostas a oferecer 

formação com a perspectiva de fazer com que o “colaborador” aprenda novas 
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atitudes, soluções, idéias, conceitos e que modifique seus hábitos e 

comportamentos, com isso se torne mais eficiente naquilo que faz.  

 

As organizações têm como meta formar, ou seja, a partir do momento em que o 

indivíduo adquira um determinado conhecimento, isto passa a representar um 

enriquecimento da personalidade do empregado e, por isto, é recompensado, 

mudando até as relações no trabalho. 

 

Para as organizações o conhecimento somente será produtivo se for aplicado para 

criar uma diferença sensível: produzir resultados, melhorar, adicionar maior valor e 

gerar riqueza. Na era da informação em que estamos vivendo, todos têm 

potencialmente acesso às informações, mas se sobressaem as pessoas capazes de 

acessar, interpretar e transformar, antes dos outros, novos produtos, serviços, 

aplicação ou oportunidade. 

 

O processo de aprendizagem nas organizações assume nos dias atuais um novo 

contorno e crescente relevância, em virtude do acelerado processo de mudanças por 

que passam as sociedades, as organizações e as pessoas. Segundo Maria Tereza 

Leme Fleury e Afonso Fleury:  

 

”(...) o processo de aprendizagem em uma organização não só envolve a elaboração de 

novos mapas cognitivos, que possibilitem compreender melhor o que está ocorrendo em seu 

ambiente externo e interno, como também a definição de novos comportamentos, que 

comprovam a efetividade do aprendizado” (1995, p. 20). 

 

A aprendizagem nas organizações é importante tendo em vista que estas possuem 

procedimentos padronizados para resolver problemas, os quais vão sendo 

incorporados nas estruturas organizacionais. A aprendizagem passa a ajudar a 

sistematizar comportamentos com o objetivo de direcionar soluções.  

 

Outro conceito de organização que aprende é o de Garvin (apud Fleury; Fleury 

1995), isto é, organizações capacitadas a criar, adquirir e transferir conhecimentos e 

a modificar seus comportamentos para refletir novos conhecimentos em insights. 

Para os autores, é um conceito simples, porém de difícil operacionalização, tendo 
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em vista a problemática em desenvolver uma dinâmica permanente de 

aprendizagem e mudança. Para Peter Senge (ibidem)   

 

“(...) o ser humano vem ao mundo motivado a aprender, explorar e experimentar. 

Infelizmente, a maioria das instituições em nossa sociedade é orientada mais para controlar 

do que para aprender, recompensando o desempenho das pessoas em função de obediência 

a padrões estabelecidos e não por seu desejo de aprender” (1995, p. 21). 

 

As organizações oferecem treinamento com o objetivo de desenvolver pessoas, o 

que não significa apenas dar-lhes informações para que elas aprendam novos 

conhecimentos, habilidades e destrezas e se tornem mais eficientes naquilo que 

fazem.  

 

Os teóricos da administração, em geral, defendem que a aprendizagem nas 

organizações são sistemas capazes de se aperfeiçoar com o passar do tempo e com 

a experiência; algo que se desenvolve e antecipa as habilidades necessárias para o 

sucesso futuro; uma organização onde as pessoas espontaneamente estão sempre 

aprendendo e aplicando o que aprenderam na melhoria da qualidade dos bens, do 

trabalho, serviços e produtos, ou seja, um ambiente onde aprender se tornou um 

valor cultural, visto como vantagem competitiva, como também aprender torna-se 

hoje, sinônimo de trabalhar.  

 

Segundo I. Nonaka e H. Takeuchi (1997, p. 62), uma organização, que gera 

conhecimento, deve completar uma “espiral do conhecimento”. A espiral surge 

quando da interação com o conhecimento tácito para tácito, de explícito a explícito, 

de tácito a explícito, e finalmente, de explícito a tácito. O conhecimento poderá ser 

feito de quatro modos, conforme definição abaixo: 

 

a. Socialização – (conhecimento tácito para tácito): A transferência do conhecimento 

tácito se dá através do compartilhamento de experiências, da observação e imitação. 

Isoladamente, a socialização é uma forma limitada de criação de conhecimento, 

pois, embora o aprendiz absorva as habilidades do mestre, nenhum dos dois agrega 

qualquer insight sistemático ao conhecimento do ofício. Na prática, ocorreria 

mediante atividades como sessões informais e brainstormings, interações com 
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clientes. Como esse conhecimento não se torna explícito fica difícil para a 

organização alavancá-lo. 

 

b. Combinação - (conhecimento explícito para explícito): É o processo de 

sistematização de conceitos existentes em um novo sistema de conhecimentos. 

Essa combinação não amplia a base de conhecimentos já existentes. Como 

exemplo, pode-se dizer que, quando alguém na organização coleta informações de 

toda a organização e as transforma em um relatório, essa pessoa está sintetizando 

ou combinando informações de várias fontes diferentes. 

 

c. Externalização - (conhecimento tácito para explícito): Modelos mentais individuais 

e habilidades são transformados em conceitos comuns. Ocorre uma interação entre 

o compartilhamento dos modelos mentais e a análise, quando se consegue 

desenvolver uma nova abordagem inovadora com base em conhecimentos tácitos 

desenvolvidos ao longo dos anos. 

 

d. Internalização - (Conhecimento explícito para tácito): Vivenciar o resultado prático 

de um novo conhecimento. Exercício continuado e um processo de auto-

aprimoramento. Está relacionado com o aprender fazendo. Na medida em que um 

conhecimento é explicitado e compartilhado, outras pessoas começam a internalizá-

lo, ou seja, utilizam-no para ampliar, estender e reformular seus próprios 

conhecimentos tácitos. 

 

Para os autores, esses quatro modos constituem o “motor” do processo de criação 

do conhecimento como um todo (ibidem, p. 62).  

 

A teoria de aprendizado nas organizações, em geral, está preocupada com o 

desenvolvimento delas próprias, proporcionam aprendizado para que seus 

“colaboradores” desempenhem bem seu papel dentro das empresas. Entretanto, os 

autores Nonaka e Takeuchi se preocupam em descobrir o que o sujeito traz consigo 

de experiências, de modo que podemos dizer que existe uma vertente para as 

teorias de Piaget e de Vygosty, pois há a preocupação com o meio ambiente, 

linguagem e cultura do indivíduo.  
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Como pudemos observar mais acima, está claro que a aprendizagem é algo 

fundamental no âmbito organizacional e que este aprender sofre grandes influências 

do meio ambiente, isto é, com o desenvolvimento das tecnologias de informação e 

de comunicação, as organizações se apóiam em novas ferramentas para estimular e 

disseminar o aprendizado de uma forma mais ampla e abrangente, conforme será 

visto mais à frente, quando buscaremos dar início a uma reflexão sobre o potencial 

dos equipamentos móveis na aprendizagem. 

 

3. Tecnologias e o impasse das instituições de apre ndizado 

 

Para explicar o impacto dos meios de comunicação de massa nas sociedades 

contemporâneas, Pierre Lévy fala das transformações ocorridas quando da 

passagem das culturas orais para as culturas da escrita: 

 

“Nas sociedades orais, as mensagens lingüísticas eram sempre recebidas no tempo e lugar 

em que eram emitidas. Emissores e receptores compartilhavam uma situação idêntica e, na 

maior parte do tempo, um universo semelhante de significações. Os atores da comunicação 

evoluíam no mesmo banho semântico, no mesmo contexto, no mesmo fluxo vivo de 

interações”  (1999, p. 114). 

 

Segundo o mesmo autor, depois de instaurada a escrita nas sociedades, a 

comunicação se transforma, provocando o surgimento da arte da interpretação, pois 

é necessário compreender a mensagem fora de seu contexto: 

  

“(...) é este o motivo pelo qual, do lado da recepção, foram inventadas as artes da 

interpretação, da tradução, toda uma tecnologia lingüística (gramáticas, dicionários etc.). Do 

 lado do emissor, foi feito um esforço para compor mensagens que pudessem circular em toda 

 parte, independentemente de suas condições de produção e que, na medida do possível, 

 contêm em si mesmas suas chaves de interpretação, ou sua ‘razão’. A esse esforço prático 

 corresponde a idéia de universal” (ibidem). 

 

Com relação aos meios de comunicação de massa, Lévy diz que eles dão 

continuidade à idéia da universalidade instaurada pela escrita, pois as mensagens 

passam a ser lidas e ouvidas por milhares de receptores ao mesmo tempo e em 
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vários lugares. Com o surgimento das mídias eletrônicas, passa a existir um 

contexto já instaurado nas sociedades orais, só que ampliado, que une as pessoas 

emocionalmente, e que ele chama de “macro-contexto flutuante”: 

 

 

 “A televisão, interagindo com outras mídias, faz surgir um plano de existência emocional que 

reúne os membros da sociedade em uma espécie de macro-contexto flutuante, sem memória, 

em rápida evolução”  (1999, p. 114). 

 

3.1 A aprendizagem e as mídias  

 

A pesquisadora professora doutora Yara Maria M. N. Milan (2004) acredita que, 

entre a comunicação e o aprendizado existe uma grande confluência, de um lado, o 

uso da razão imposta pela educação e, do outro, o uso da emoção que é 

apresentada pelos meios de comunicação. 

  

A escola oficial, por muito tempo, acreditou que o ensino não se adquiria pela 

emoção, somente pela razão. Essa crença caiu por “água abaixo”, após pesquisas 

efetuadas. Os estudos mostraram que as crianças aprendem também pela emoção, 

e que aprendem também com os meios de comunicação de massa.  

 

Seus estudos levaram Milan a afirmar que a racionalidade existente na comunicação 

vem da educação, e isso é algo instituído pelo mundo capitalista com o objetivo de 

incentivar a disciplinaridade.  Ela afirma que: 

  

“Tanto a educação como a comunicação foram instituídas pela racionalidade moderna-

capitalista, demarcadas no contexto do imaginário social como espaço aparentemente 

“neutro”, organizado para reproduzirem saberes sancionado, apresentados como 

verdadeiros” (Milan, 2004, p. 3). 
 

A autora acredita que os meios de comunicação, principalmente a televisão, 

possuem um certo poder de impacto sobre os indivíduos, o que tira a liberdade e 

autonomia de consciência. Milan baseia-se em estudos realizados por Michel 

Foucaut e afirma que a sociedade industrial, ao criar os recursos da comunicação 
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em massa, faz do discurso midiático um discurso poderoso e disciplinador. Diz que: 

 

 “Para extrairmos a dimensão mais profunda desta compreensão oferecida por Foucaut, há 

de se pensar como a sociedade industrial, ao criar os recursos da comunicação em massa, 

fez do discurso midiático – posto que verossímil – sua mais poderosa apropriação como 

instrumento exclusivamente disciplinador. Ele institui sua materialidade na lógica de lazer que 

objetiva tornar a vida prazerosa, simplesmente. Mas essa apropriação não pertence à mídia, 

pertence, até de maneira mais presencial aos mecanismos da educação, cujos 

procedimentos, nos dizeres de Foucaut, edifica um sistema de sujeição, de disciplinaridade 

nas modalidades de discurso que se apresentam como ‘conhecimentos verdadeiros’, posto 

que ‘científicos’” (Milan, 2004, p. 4-5). 

 

Ou seja, segundo a autora, a mídia utiliza-se de mecanismos da educação já há 

muito tempo, sendo que ela simplesmente os reeditou. A mídia usa a lógica do 

entretenimento ou do lazer embasada na lógica do aprendizado. Tanto a 

comunicação como a educação utilizam o discurso de renovação. Sem sombra de 

dúvida as duas áreas se utilizam do mesmo discurso disciplinar e de poder. 

 

A autora afirma que os intelectuais exercem e impõem o poder e a disciplinaridade, 

visto que possuem o conhecimento científico. De qualquer maneira, não deixa de 

acreditar que há uma grande de confluência entre a comunicação e escola formal. 

Percebe-se que está havendo a recriação simbólica do imaginário social que se dá 

através de recursos midiáticos. 

  

O educador e pesquisador Paulo Freire creditava que os meios de comunicação de 

massa e as novas tecnologias de informação e comunicação não deveriam ser 

rejeitadas na educação, mas sim discutidas e enfrentadas. E por meio delas reforçar 

a humanização do homem. Afirmava que o uso das mídias se faz necessário, 

entretanto, “o uso deve ser cuidadoso e crítico”. 

 

Acrescenta Freire que a educação não se dá somente nas escolas formais ou 

oficiais, mas também através dos meios de comunicação. O ensino-aprendizagem 

busca fundamentar-se em ambientes interativos, através do uso de recursos 

audiovisuais. Posteriormente, como educador, introduziu a informática, a TV e o 

vídeo para reforçar o ensino/ aprendizagem. 
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Incentivava o uso dos meios de comunicação e de informação em sala de aula, com 

o recurso de aprendizagem significativa, pois acreditava que fazia parte do universo 

sígnico de seus alunos. 

  

Acreditava Freire que existe uma relação dialógica, entre os meios de comunicação 

e mundo. E essa relação produz e estabelece significados nos indivíduos, pois, há 

interatividade entre o meio e o mundo. Diz que: 

 

“O diálogo supõe troca, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. (...) 

e educador já não é aquele que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 

diálogo com o educando, que ao ser educado, também educa (...)” (Freire, 1979, p. 29). 

 

 

3.2 A educação formal x mídias em Martín-Barbero 

 

Jesús Martín-Barbero pondera que as mudanças provocadas pela cultura 

tecnológica nas sociedades contemporâneas fizeram com que o aprendizado já não 

seja mais exclusividade das instituições escolares formais, assim como os padrões 

sociais já não são mais impostos somente pela família. 

  

 “É no mundo dos jovens urbanos que se fazem visíveis algumas das mudanças mais 

profundas e desconcertantes de nossas sociedades contemporâneas: os pais já não 

constituem o padrão dos comportamentos, a escola não é o único legitimado do saber e 

tampouco o livro é o eixo que articula a cultura. Os jovens vivem hoje a energia das novas 

sensibilidades, dotadas de uma especial empatia com a cultura tecnológica, que vai da 

informação pelo adolescente em sua relação com a televisão à facilidade para entrar e 

mover-se na complexidade das redes informáticas” (Martín-Barbero, 2003, p. 66). 

  

Toda essa tecnologia já faz parte de nossa vida há algumas décadas. É claro que os 

jovens sofrem muito mais influência desse mundo informacional, ou seja, a 

informação é recebida o tempo todo, o que não quer dizer que esteja havendo o 

aprendizado, mas pode potencializá-lo. A Escola, por sua vez, está presente apenas 

algumas horas por dia na vida das pessoas, pelo menos no Brasil.  
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Martín-Barbero ainda considera que as escolas somente irão entrar em compasso 

com as mudanças em que vivemos a partir da compreensão da tecnicidade 

midiática: 

 

“Os meios de comunicação e as tecnologias de informação significam para a escola 

sobretudo um desafio cultural, que deixa visível a brecha cada dia maior entre a cultura a 

partir da qual os professores ensinam e aquela outra a partir da qual os alunos aprendem” 

(Martín-Barbero, 2003, p. 67). 

 

Apesar de a sociedade não reconhecer oficialmente que está acontecendo com o 

aprendizado fora das escolas tradicionais, sabemos que as escolas estão vivendo 

um impasse perante todas essas transformações, que se dão devido à aceleração 

tecnológica e em virtude das influências da mídia. Porque, em função desses 

fatores, muda-se a maneira como se aprende e como se ensina. 

  

Para Martín-Barbero, a educação formal está defasada com relação aos novos 

modelos de aprender que se apresentam nas sociedades modernas. Ele acredita 

que seja necessário criar novos modelos de relação pedagógica e comunicativa, 

para que os adultos ensinem não o que os jovens devem aprender a fazer, mas 

como devem fazê-lo e não com o que devem comprometer-se, mas qual é o valor do 

compromisso.  

 

A partir daí Martín-Barbero analisa os destempos da educação e nos mostra que a 

educação apoiada ainda nos textos impressos prolonga a temporalidade do saber, 

ou seja, utiliza um modelo mecânico de leitura uniforme e passiva, afastando assim 

a dialogicidade. 

  

A dialogicidade na educação, de certa maneira, implica a descentralização da 

palavra autorizada e a transformação das relações sociais internas no espaço 

escolar, criando a autonomia do aluno, o que leva a escola a perder a postura de 

“dona do conhecimento”, causando incômodo porque mexe com questões centrais 

do discurso pedagógico, tais como: acomodações, ruptura de gerações, conflitos, 

alienação etc., o que geralmente aparece “entremeado” nos espaços escolares, 
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principalmente em escolas que seguem sistemas rígidos e antiquados. Escolas 

formais. 

 

Trata-se da instituição escolar assumindo um papel diferente, com a preocupação 

mais voltada para o sujeito e menos para os padrões formais escolares, pois é o 

sujeito que vai atrás do seu conhecimento. Algumas escolas tradicionais já começam 

a seguir essa linha de aprendizagem. 

  

O autor analisa a tecnologia na educação como um elemento desequilibrador  dos 

ambientes de aprendizagem herdadas pela tradição. E diz que: 

 

“A tecnicidade mediática como uma dimensão estratégica da cultura é vista, muitas vezes, 

com desconfiança pela escola porque funciona como elemento desequilibrador das 

ambiências das aprendizagens herdadas pela tradição. Os meios deslocam as fronteiras 

entre razão e imaginação, saber e informação, arte e ciências e possibilitam o exercício de 

um ‘tempo virtual’ que libera o aqui e agora, inaugurando novos espaços e velocidades” 

(Martín-Barbero, 1997, p. 14). 

  

Essa dialogicidade traz à educação formal uma preocupação no sentido de novas 

ambiências de aprendizagem. Essa questão torna-se crucial na geração tecnológica 

que estamos atravessando, a dos dispositivos móveis, dada a penetração que esses 

dispositivos adquirem crescentemente junto às crianças e jovens, de um lado, e, de 

outro lado, o potencial desses dispositivos para a comunicação interativa e 

transformação cognitiva. 

   

4. Potenciais dos dispositivos móveis para a aprend izagem 

 

A reflexão desenvolvida por Nonaka e Takeuchi (ibidem) sobre a socialização do 

conhecimento, leva-nos a pensar sobre o papel da utilização dos dispositivos móveis 

nas organizações, tal como foi realizada, para não irmos muito longe, pelo Banco do 

Brasil e o Banco HSBC.  As iniciativas que as corporações têm tomado na direção 

do uso dos equipamentos móveis destinados a alguma forma de aprendizagem é um 

bom caminho para se começar a pensar sobre o assunto.  
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O conhecimento pode ser socializado tanto interna como externamente na 

organização. Internamente fazendo uso do celular para treinamentos ou auto-

instrução, por exemplo. Externalização do conhecimento, passagem de 

conhecimento tácito para explicito, através de experiências vividas pelos 

“colaboradores” da organização, processo bastante rápido com o uso dos 

dispositivos móveis. 

 

Segundo Aldo Antonio Schmiz, no Brasil, uma das primeiras experiências da 

aplicação do uso do celular em empresa ocorreu na Telemig Celular, com o Quiz do 

Conhecimento, via SMS. De um projeto piloto, o questionário se tornou um sistema 

de avaliação SMS e WAP, que também foi a linguagem escolhida para o 

desenvolvimento do primeiro curso para o celular, voltado para os funcionários da 

operadora, “eles são os nossos principais orientadores no desenvolvimento da 

didática para este meio”, informa a coordenadora de Tecnologia Aplicada à 

Educação, Márcia Naves. 

 

Como citamos no capítulo II, experiências estão sendo realizadas com os 

dispositivos móveis também no campo da arte, por exemplo, com os trabalhos dos 

pesquisadores, cientistas e artistas como é o caso de Giselle Beiguelman e de 

Patrick Lichty. Ou, nas visitas a galeria de artes Uffizi, em Florença (Itália), quando 

foram usados aparelhos celulares e PDAs na orientação e informação sobre as 

obras expostas. Um grupo de 28 estudantes foi guiado por estes dispositivos 

portáteis na visita, comprovando o entrosamento próspero entre a arte e a tecnologia 

do conhecimento móvel. 

Uma outra iniciativa que tem como objetivo de analisar os dispositivos móveis como 

apoio ao ensino encontra-se na tese de doutorado da professora Adelina Moura, que 

está em desenvolvimento e que será apresentada no Instituto de Educação e 

Psicologia da Universidade do Minho. Ela incentiva o uso das tecnologias móveis e 

procura aproveitar todas as suas potencialidades como auxílio à aprendizagem.  

Para maior integração dos alunos, segundo Moura (apud Caetano, 2008), deve-se 

aproveitar as potencialidades das mídias móveis para o armazenamento, o áudio e a 

captação de imagens e vídeo. A autora declara: 
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“Aproveito estas tecnologias e trago-as para dentro das salas de aulas. Neste sentido, criei 

um ambiente de aprendizagem no Google Pages, porque permite o acesso a partir da versão 

web ou mobile, ou seja, através do computador portátil ou do telemóvel” (apud Caetano, 

2008). 

Continua a autora: 

“Ensino literatura portuguesa no Ensino Secundário, mas no ensino profissional, neste 

momento estou a dar os Maias. Por vezes, no ensino profissional, precisamos de muita 

imaginação para captar a imaginação dos alunos, por isso gravei aulas em episódios de cinco 

a dez minutos para que os alunos possam ouvi-las a caminho de casa, se não quiserem ouvir 

a professora na sala de aulas. Utilizo os telemóveis, porque também quero que os alunos 

sejam produtores de conteúdos, e proponho uma série de abordagens” (apud Caetano, 

2008). 

Acredita a professora, que é possível fazer com que os alunos se tornem 

participativos e que façam parte do processo do aprendizado, e eles próprios criem 

seus conteúdos. Ao invés de coletar fotos ou imagens da Internet, a professora, 

procura incentivar os alunos a trazerem suas próprias fotos, com isso, ela acredita 

que o aluno trará sua própria visão. Ainda utiliza o SMS para criação de poemas, 

construídos a várias mãos, ou seja, cada um contribui com um pouco. E diz que:  

“Em vez de procurarmos imagens ou filmes na Internet, fazemos com que os alunos façam 

parte desse processo, com os seus próprios conteúdos. É a visão do aluno, que assim 

também se acha mais importante, pois participa activamente na sua abordagem dos temas”  

E diz que: 

“Usamos as SMS para construir um poema a várias mãos e cada um dá o seu contributo”. 

(apud Caetano,  2008). 

 

Um outro exemplo que podemos citar com relação à utilização dos dispositivos 

móveis, está acontecendo no leste da África do Sul, com Kumaras Pillay. Este 

professor de matemática e ciências de uma escola da província de KwaZulu Natal, 

após a massificação do celular, transforma este aparelho em ferramenta bastante útil 

para o ensino. Transformou os arquivos em formato de celular para complementação 

das informações das aulas. Diz o professor: "Os arquivos falam de livros, métodos 
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de aprendizagem, como a melhor maneira de estudar as pesquisas de Isaac 

Newton” (apud Cafardo, 2007). Também formou grupos para que os alunos fizessem 

pesquisas e interagissem - via celular. Com isso, o interesse nas aulas aumentou. 

 

O professor Pillay também elaborou provas de múltipla escolha que podem ser 

reenviadas a ele, após serem respondidas. Isso foi chamado de Mtests. Criou bate-

papos entre estudantes sobre matemática e ciências pelo celular. Disse Pillay : "No 

meu país, só 20% da população tem energia elétrica e menos ainda tem 

computador. No entanto, mais de 80% tem celulares, principalmente os jovens". 

(apud Cafardo, 2007).  

 

Conforme Cafardo: “Os aparelhos precisam apenas ter conexão com a internet. Na 

África, esse serviço não é caro; são cerca de US$ 2 (R$ 5) por semana para baixar 

arquivos”  (ibidem). 

 

Outro projeto em desenvolvimento, oferecendo informações via celular, situa-se no 

Centro de Educação superior, Tecnológico de Monterrey, no México, por meio do 

qual os alunos podem baixar trechos de aulas em vídeo, textos da bibliografia do 

curso em áudio e pequenos testes de conhecimento. 

 

Afirma o diretor do Centro de Educação, José Escamilla: "Passamos muitas horas 

no trânsito, esperando em consultórios, e esse tempo pode ser usado para estudar" 

(apud Cafardo 2007). 

 

Outro projeto, voltado para os dispositivos móveis, foi um trabalho de iniciação 

cintífica, desenvolvido pela aluna de graduação da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP), Adriane T.  Cônsolo, sob orientação da professora doutora 

Maria da Graça Moreira da Silva, sob título de “Mobile Learning: uso dos dispositivos 

móveis como auxiliar na mediação pedagógica de curso a distância”, ganhou prêmio 

Iniciação Científica. Obteve repercussão internacional, sendo apresentado pela 

professora doutora Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, em Portugal, na 

Universidade do Minho no Congresso Challenges 2007. Esse projeto teve como 

objetivo investigar os efeitos da utilização de dispositivos móveis como apoio à 
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mediação pedagógica dos professores na modalidade de educação a distância, 

realizado por meio de ambientes virtuais de aprendizagem pela internet.  

 

A pesquisadora concluiu que as experiências feitas através de SMS foram realmente 

importantes no auxilio da mediação pedagógica do professor de um curso a 

distância, o que promoveu maior acesso e interação dos participantes ao curso. 

Também concluiu que o recebimento das mensagens do SMS os tornavam 

motivados e ansiosos pelo próximo recebimento, e gerou, de certa forma, um senso 

de importância como participante do Curso de Educação a Distância na Prática. A 

pesquisadora diz: 

 

(...) “as mensagens colaboraram em muito no auxílio e na imersão dos alunos no ambiente, 

uma vez que o conteúdo das mensagens na maioria das vezes servia de lembrete para 

algumas atividades ao longo do curso e não como um conteúdo didático” (Cônsolo, 2007). 

 

Assim, como vimos neste capítulo podemos concluir que os dispositivos móveis 

podem sim promover o aprendizado, servir como auxiliar a ele e potencializar o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas. Como também, as tecnologias móveis 

podem fazer parte das ferramentas de aprendizado como está indicado nas práticas 

e pesquisas que estão acontecendo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com Vygotsky, as atividades humanas, como um fenômeno mediado por 

signos e ferramentas, é o que torna possível o desenvolvimento psicológico humano. 

Por meio do uso de ferramentas, as pessoas regulam e transformam a natureza e, 

com isso, a si mesmas. 

 

Para transformar a natureza, como vimos no capítulo II, os dispositivos móveis estão 

introduzindo novos hábitos e, segundo Patrick Lichty, estão criando a cultura do 

acesso, uma cultura móvel que expande o trabalho, onde não se discrimina mais a 

diferença entre o trabalho e o lazer. “É a concretização do estar de plantão para 

sempre, independente de onde a pessoa se encontra”. 

 

Além dos conteúdos e processos de aprendizagem formais e informais, muitas 

coisas estão sendo realizadas com os dispositivos móveis, tais como: arte, música, 

sons, novas formas de controle social, e muito mais. Porém o que não podemos 

esquecer é que eles estão produzindo uma nova linguagem, um novo olhar para a 

arte e a cultura, uma nova forma de aprender e de ensinar. Ou seja, podemos dizer 

que está nascendo uma nova cultura. E, partindo de tudo o que foi exposto aqui, 

existe uma condição aberta ao sujeito também de ser um co-participador de seu 

próprio aprendizado, o que tira o sujeito do lugar de um mero recebedor de 

informação, pois ele passa a fazer parte integrante do seu desenvolvimento 

cognitivo. 

 

Afirma a professora doutora Lucila Pesce, em entrevista, (segue em anexo IV) que: 

“(...) os dispositivos móveis alteram as práticas sociais da sociedade contemporânea e, 

portanto, certamente, têm reflexos sobre os nossos processos cognitivos. O próprio fato de 

eles apresentarem as informações em um determinado formato, já contribui para que 

tenhamos uma organização lógico-matemática e sintático-semântica diferente daquela até 

então elaborada a partir da referência de organização linear das informações”. 
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Enfim, como mencionado no capítulo I, a apropriação da bagagem cultural é o 

produto da evolução da história da humanidade e não somente a atividade e a 

coordenação das ações que o indivíduo realiza são as responsáveis pela formação 

das estruturas formais da mente. Segundo Cubero e Luque: 

 

“Especificamente, o uso de um sistema de signos, produzidos socialmente e encontrado pelo 

indivíduo em sua vida social, transforma a fala, o pensamento e, em geral, a ação humana; 

signos estes que se caracterizam por serem significativos – o significado do signo como 

elemento instrumental – e cuja natureza primordial é comunicativa” (Cubero; Luque, 2004, p. 

96). 
 

 

Para a escola vygotskyana, as experiências vividas determinam o nível de 

desenvolvimento alcançado por cada sujeito.  

Pesce acredita que os dispositivos móveis possam contribuir para o  

desenvolvimento cognitivos  do homem e diz que: 

“(...) certamente haveremos de concordar com a idéia de que os dispositivos móveis, por 

permitirem que os seres humanos ampliem seus processos comunicativos no tempo e no 

espaço, hão de contribuir sobremaneira com nossos processos cognitivos, os quais, 

historicamente, se elaboraram a partir dos aparatos tecnológicos desenvolvidos pelo homem” 

(Pesce, 2007). 

 

Segundo Piaget, a ação de aprender é um processo dialético de evolução, é uma 

ação de aquisição no intercâmbio com o meio, mediatizado pelo princípio hereditário, 

além de que as estruturas têm influências de aquisições passadas. Sendo assim, 

acreditamos que o uso dos dispositivos móveis potencializa o aprendizado, já 

preparado pelos meios de comunicação de massa nas sociedades modernas. 
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Anexo I 

 

Patrick Lichty 

 

 O trabalho mais recente de Patrick Lichty é Valise in an iPod (Ceci n´est pas une 

iPod). A referência dupla, à Duchamp e Magritte, reitera a amplitude de interesses 

que sua página na Internet sugere, ao reunir, num mosaico de texto e imagem, links 

para as diversas atividades a que Licthy se dedica. O uso de tecnologias 

emergentes é uma constante (mas nunca uma necessidade) na produção deste 

designer intermedia que explora mídias tão diversas quanto a imprensa, o vídeo e o 

neon. 

 

Para ficar restrito a seus trabalhos pertinentes ao universo das mídias móveis. 

Quem quiser saber mais sobre estas outras facetas, encontra bastante material em 

seu site: <http://www.voyd.com/voyd/>.  

 

 

 

 

Ready-to-go: gravados a laser, os iPods preparados de Lichty são distribuídos com 

cabo AV, coletânea de imagens e vídeo do artista e as RotoAnimações de 

Duchamp. São objetos que exploram “a tensão entre o objeto de massa e a 

reprodutibilidade do objeto digital”. 

 

Disponível em: <http://www.voyd.com/voyd/>. Acesso em: jun. 2007. 
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Anexo II 

 

Giselle Beiguelman 

 

Disponível em: <http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2525,1.shl>. Acesso em: 

06 abr. 2007. 

 

A arte sem fio.  

Por Giselle Beiguelman  

 

 

 

 

Imagem produzida no projeto Grafedia, que utiliza recursos de envio de mensagens 

multimídia via celular 

 

Reprodução 

A criação wireless, como a que é feita para celulares, indica as ambivalências da 

cultura da mobilidade 

 

Em fast/slow scapes, Beiguelman explora a fragmentação do olhar, resultado dos 

movimentos bruscos durante a gravação dos vídeos (sempre com a câmera na 
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mão, em trânsito pelos mais diversos meios de transporte). A leveza do celular e a 

trepidação de carros, trens e barcos desenham a irregularidade dos travellings 

editados em processo que explora o trânsito entre os diversos sistemas de 

codificação de vídeo. 

 

   

 

 

 

Railscapes, de Giselle Beiguelman: frame de um dos vídeos do DVD 

fast/slow_scapes, coleção de paisagens ao redor do mundo, recortadas pela lente 

em movimento do telefone celular.  

 

Disponível em: <http://www.artemov.net/>. Acesso em: 06 mai. 2007. 
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Anexo III 

 

 

Canção: Dança do Créu 

Intérprete:  Mc Créu 

Composição: Mc Créu 

 

É créu! 

É créu neles! 

É créu! 

É créu nelas! 

"Vombora, que vamo"! 

"Vombora, que vamo"! 

 

Prá dançar créu 

Tem que ter disposição 

Prá dançar créu 

Tem que ter habilidade 

Pois essa dança 

Ela não é mole não 

Eu venho te lembrar 

Que são 5 velocidades...(2x) 

 

A primeira é devagarzinho 

Só o aprendizado. 

É assim, oh! 

Créeeeu...(3x) 

Se ligou? De novo! 

Crééééu...(3x) 

 

Número 2! 

Créu, créu, créu 

Créu, créu, créu 
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Continua fácil, né? 

De novo! 

Créu, créu, créu, 

Créu, créu, créu! 

 

Numero 3! 

Créu, créu, créu, créu...(3x) 

Tá ficando dificil, hein? 

Créu, créu, créu, créu (3x)! 

 

Agora eu quero ver a 4! 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu! 

 

Tá aumentando mané! 

 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu 

Segura DJ! 

 

Vou confessar a vocês 

Que eu não consigo 

A número 5 

DJ! 

Velocidade cinco 

Na dança do créu!! 
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Créu-Créu-Créu-Créu 

Créu-Créu-Créu-Créu...(6x) 

Hahahahaha 

Créu-Créu-Créu-Créu 

Créu-Créu-Créu-Créu...(8x)! 

 

Prá dançar créu 

Tem que ter disposição 

Prá dançar créu 

Tem que ter habilidade 

Pois essa dança 

Ela não é mole não 

Eu venho te lembrar 

Que são 5 velocidades...(2x) 

 

A primeira é devagarzinho 

Só o aprendizado. 

É assim, oh! 

Créeeeu...(3x) 

Se ligou? De novo! 

Crééééu...(3x) 

 

Número 2! 

Créu, créu, créu 

Créu, créu, créu 

Continua fácil, né? 

De novo! 

Créu, créu, créu, 

Créu, créu, créu! 

 

Numero 3! 

Créu, créu, créu, créu...(3x) 

Tá ficando dificil, hein? 

Créu, créu, créu, créu (3x)! 
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Agora eu quero ver a 4! 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu! 

 

Tá aumentando mané! 

 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu 

Créu, créu, créu, créu 

Créu, créu, créu 

Segura DJ! 

 

Vou confessar a vocês 

Que eu não consigo 

A número 5 

DJ! 

Velocidade cinco 

Na dança do créu!! 

Créu-Créu-Créu-Créu 

Créu-Créu-Créu-Créu...(6x) 

Hahahahaha! 

Créu-Créu-Créu-Créu 

Créu-Créu-Créu-Créu...(8x)! 

Hahahahaha! 
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Anexo IV 

 

Profa. Dra. Lucila Pesce – Questões para Angeles Tr eitero García Cônsolo 

(Orientanda da Profa. Dra. Lucia Santaella) 

Entrevista realizada em Maio de 2007 

1-Como vê os dispositivos móveis em nossa sociedade ? Acredita que vieram 

para ficar? 

Os dispositivos móveis já foram incorporados por uma parcela de população e estão 

alterando os hábitos sociais de seus usuários. Contudo, é importante que tenhamos 

em mente que o acesso a essa tecnologia ainda é restrito. Há uma grande parcela 

da população mundial que ainda permanece com prioridades básicas, como a 

alimentação. Como aponta o sociólogo italiano Domenico di Massi, em entrevista 

concedida ao Programa Roda Viva, da TV Cultura, somente um quinto da população 

economicamente ativa (em idade para trabalhar) tem acesso a empregos formais. 

Além desse dado, o sociólogo também anuncia que há faixas sociais que já se 

encontram na terceira geração de desempregados. Portanto, não há como ignorar 

essa polaridade: para uma pequena parcela da população mundial (sobretudo nos 

países centrais), esta tecnologia veio pra ficar e está alterando suas práticas sociais. 

Na outra mão, para um grande contingente populacional (sobretudo nos países 

periféricos), este universo ainda está muito distante do seu cotidiano. Logo, a 

entrada destas tecnologias, ao mesmo tempo em que traz profundas alterações nos 

hábitos dos seus usuários (podendo provocar uma geração de cidadãos globais, ou 

de info-alienados, a depender do enfoque que se dê), também aumenta ainda mais 

o fosso existente entre os incluídos e os excluídos nos múltiplos aspectos sociais de 

contemporaneidade, dentre os quais os dispositivos móveis. 

Há ainda a questão sinalizada por Habermas. No texto intitulado O caos da esfera 

pública 1 (2006), o filósofo sinaliza as contradições inerentes às TIC. Por um lado, a 

ampliação da esfera pública midiática, a condensação das redes de comunicação e 
                                                 
1 O texto publicado originalmente na revista Cícero, com tradução de Peter Naumann foi também 
publicado no Caderno Mais do Jornal Folha de São Paulo, em 13 de agosto de 2006. O texto também 
está disponível no site www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1308200605.htm e foi acessado no dia 25 
do mesmo mês. 
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o aumento do igualitarismo. Por outro, a descentralização dos acessos à informação 

e a fragmentação dos nexos de comunicação. Como conseqüência, outra tensão: 

em um turno, a subversão positiva em regimes totalitários; em outro, o 

enfraquecimento das conquistas das esferas públicas tradicionais, em meio ao 

anonimato e à dispersão de informações. Portanto, as TIC podem potencializar o 

agir comunicativo (fundamentado na intersubjetividade do entendimento lingüístico e 

voltado à emancipação humana), desde que não se automatizem, à semelhança do 

ocorrido com o sistema produtivo. Caso contrário, elas se situarão como mais um 

recurso do agir estratégico (orientado pela lógica instrumental e voltado ao sucesso 

e aos fins de controle e dominação). 

2-Acredita que esses dispositivos móveis possam con tribuir nos processos 

cognitivos? Em que sentido? 

Em meu entendimento, os dispositivos móveis alteram as práticas sociais da 

sociedade contemporânea e, portanto, certamente, têm reflexos sobre os nossos 

processos cognitivos. O próprio fato de eles apresentarem as informações em um 

determinado formato, já contribui para que tenhamos uma organização lógico-

matemática e sintático-semântica diferente daquela até então elaborada a partir da 

referência de organização linear das informações. 

Em 1999 escrevi um capítulo de livro com a Profa. Dra. Vera Barros2, que, talvez 

possa nos ajudar a pensar esta questão. O estudo baseou-se na hipótese de auto-

regulação piagetiana3 e na visão autopoiética de Maturana e Varela4 para relatar e 

comentar um estudo desenvolvido por mim5, que analisa uma situação de ensino e 

                                                 
2 Comunicação e Complexidade In: Mobilidade, Comunicação e Educação: desafios à acessibilidade. 
1ª. ed. Campinas: Edição do Autor, 1999, v.1, p. 107-116. 
 
3 PIAGET, J. Biologia e conhecimento. Trad. F. M. Guimarães. Petrópolis, RJ: Vozes, 1973. 
OLIVEIRA, V. B. Rituais simbólicos no processo de auto-regulação. Tese, Livre-docência. Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1998. 
 
4 Maturana, H. & Varela, F. A árvore do conhecimento. Trad. J. P. Santos. Campinas, SP: Editorial 
Psy, 1995. 
______. De máquinas e seres vivos – autopoiese: a organização do vivo. (3ª ed.) Trad. J. A. Llorens. 
Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 1997. 
 
5 PESCE, L. M. Rede de papéis: contribuições telemáticas à formação do  leitor crítico. Dissertação, 
Mestrado. Programa de Educação: Currículo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, SP, 1999. 
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aprendizagem frente à Internet, enfocando o papel da comunicação na estruturação 

de um comportamento cada vez mais complexo, criativo e prazeroso de composição 

textual. Ao buscar descrever e analisar a dinâmica dos sistemas dinâmicos, 

individuais, sociais e culturais, há que se destacar a historicidade, a originalidade e 

interatividade de tais sistemas. A partir dessa visão, trabalhamos com a idéia de que 

o processo de busca do conhecimento caracteriza-se por dois grandes grupos de 

movimentos complementares e inerentes aos processos comunicativos do ser 

humano com o meio que o circunda. 

O primeiro grupo diz respeito à trajetória história do sujeito cognoscente, nos eixos 

sincrônico e diacrônico, numa dinâmica não linear: 

. O movimento irreversível da trajetória de vida, com sua progressiva atribuição de 

significado à realidade, com reconhecimento e valoração de suas raízes, com 

formação de sua memória, que se constrói tecendo os laços de seus vínculos 

afetivos. 

. O movimento reversível, recursivo, que possibilita ao sujeito cognoscente rever, 

refletir sobre e reorganizar o já vivido, via processos simbólicos lingüísticos e 

imagéticos, passíveis das mais diversas combinações. 

O segundo grupo descreve a dinâmica interativa dos sistemas dinâmicos, 

considerados abertos justamente porque só sobrevivem, se conservarem e inovarem 

continuamente sua comunicação com o meio: 

. O movimento centrípeto, em direção ao núcleo do sistema, funciona como que 

atraído por  um ímã, buscando internalizar a realidade selecionada como 

significativa, analisando-a, interpretando-a, modificando-a e a tornando parte de 

si mesmo, simbolicamente. 

. O movimento centrífugo, direcionado para fora, constantemente irradia de volta o 

aprendido e conhecido, já que o sistema  biológico nasce com a instrução 

genética básica e fundamental, de que precisa interagir para sobreviver. Esse 

saber instintivo desdobra-se, no caso do ser humano, no saber cultural, com 

progressiva abertura consciente do sistema ao meio, através da ação do sujeito, 

que cresce em autonomia e descentralização, como ensina Piaget (1973). 
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Por meio dessa dinâmica essencialmente interativa, apoiada em um pulsar rítmico, 

para dentro e para fora, o homem desenvolve sua história de vida e constrói sua 

identidade pessoal e sócio-cultural. Essa identidade configura-se com o movimento 

de circunscrição, de fechamento do sistema, que identifica o que é seu e o que é de 

seu contexto espaço-temporal, assim como o que é do outro, de modo a distinguir as 

potencialidades e as limitações provisórias de si e do outro. E isso ocorre porque o 

ser humano tem necessidade (lógica e biológica) de ter livre acesso à comunicação 

e à expressão. 

Ora, se pensarmos em toda a complexidade inerente aos processos cognitivos, 

conforme o que acabamos de sinalizar, certamente haveremos de concordar com a 

idéia de que os dispositivos móveis, por permitirem que os seres humanos ampliem 

seus processos comunicativos no tempo e no espaço, hão de contribuir 

sobremaneira com nossos processos cognitivos, os quais, historicamente, se 

elaboraram a partir dos aparatos tecnológicos desenvolvidos pelo homem. Foi assim 

com a roda, com a escrita, com a imprensa, com a energia elétrica, com os meios de 

comunicação dos séculos XIX e XX (telefone, rádio, cinema, TV...) e certamente o 

será, ou melhor, já está sendo, com o advento dos dispositivos móveis. Não há 

como deixarmos de considerar o quanto os dispositivos móveis possibilitam ao ser 

humano promover sua organização lógico-matemática e sintático-semântica em 

meio às novas possibilidades de comunicação oferecidas por tais aparatos, que, 

agora, o acompanham em todo tempo e lugar. Isso faz com que os dispositivos 

móveis sejam mais facilmente incorporados às novas práticas sociais das 

organizações societárias contemporâneas (ao menos à parcela da população com 

acesso a tais aparatos tecnológicos). 

3-Qual é a área de conhecimento que o Sr(a) acredit a que está ganhando mais 

com tais dispositivos? Como? 

Bem, além das áreas atinentes ao estudo dos processos cognitivos – como a 

epistemologia, a neurociência, a semiótica cognitiva – há outras áreas de 

conhecimento que também estão ganhando novo impulso, como propaganda e 

marketing, relações internacionais, direito internacional, logística, economia e política 

(agora com ênfase no enfoque global), filosofia (com destaque para a filosofia da 

linguagem), sociologia, psicologia, dentre outras áreas de conhecimento, posto o 
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impacto direto da entrada dos dispositivos móveis sobre os modos de produção e 

consumo dos bens materiais e culturais / simbólicos. 

4-Acredita que o usuário modificará suas atitudes, comportamentos e 

sociabilidade? De que forma? 

Já está mudando. Há 50 anos atrás a velocidade da informação era infinitamente 

menor que hoje em dia. Um exemplo: passava minhas férias escolares na cidade de 

Atibaia (interior de SP) e quase não havia telefones rurais. Então, minha mãe saía 

do sítio e ia até a cidade, para marcar com a telefonista um horário para ligar para o 

meu pai, que estava trabalhando em São Paulo. Geralmente, marcávamos o 

telefonema com 6 a 8 horas de antecedência. Isso ocorreu há somente trinta e 

poucos anos atrás, em uma cidade que fica a 100 Km. de São Paulo, um dos 

maiores pólos econômicos e culturais do país! Veja quanta mudança, em tão pouco 

tempo! Hoje, os jovens comunicam-se com os “torpedinhos” e, em minutos, 

organizam um encontro, uma paralisação, enfim, em evento social. Portanto, as 

práticas sociais contemporâneas estão se organizando em meio a essa alta 

velocidade da informação, o que indica que estamos constituindo nossas 

identidades individuais e sociais em meio ao veloz e ao fugaz. Numa análise 

dialética, atenta às contradições de todo e qualquer fenômeno social, não há como 

deixar de pontuar as polaridades inerentes a esta temática. De um lado, essa 

velocidade traz uma maior flexibilidade das organizações societárias. De outro, pode 

provocar relacionamentos planificados e, por vezes, aligeirados, o que traz 

profundos reflexos no modo como nos posicionamos no mundo social que nos 

entorna. E nem sempre tais reflexos são positivos à constituição emancipadora dos 

sujeitos sociais. 

5-É possível utilizar os dispositivos móveis como a poio ao ensino? 

Creio que este seja o caminho. Não só é possível como é recomendável inserir o 

aluno nessas novas práticas sociais, que se descortinam, com o advento da 

tecnologia móvel. E inseri-lo, para além da vivência prática (que pode ser alienante), 

significa levá-lo a refletir sobre as polaridades inerentes a tais tecnologias, para que 

o aluno não assuma uma atitude neófila (ao entronizar tais tecnologias como 

panacéia de todos os males sociais) e, tampouco, uma atitude neófita (ao exorcizá-
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las como a única causa das clivagens sociais). Para que tudo isso ocorra, é preciso 

que haja políticas educacionais, que viabilizem o acesso do alunado a esta 

tecnologia. 

Você sabe que o Estado está promovendo um programa social que permite que 

alunos da escola pública tenham acesso a laptops de 100 dólares, os quais são bem 

pequenos justamente para atender à idéia de mobilidade. Há um lado evidentemente 

positivo, de colocar tais aparelhos nas mãos dos alunos. Contudo, há aspectos que 

merecem ser observados com atenção, como os apontados pela Profa. Dra. Lea 

Fagundes (UFRGS)6. A pesquisadora sinaliza que a presença das TIC não garante, 

por si só, uma contribuição efetiva nos processos cognitivos dos estudantes. A 

mediação pedagógica do professor, neste processo, é fundamental, para um bom 

aproveitamento das possibilidades oferecidas por este recurso. Para tanto, a 

formação continuada do professor é elemento-chave no sucesso do projeto. Nesse 

sentido, o LEC (Laboratório de Estudos Cognitivos da UFRGS) não oferece cursos 

para professores, mas tenta organizar um ambiente de exploração continuada, para 

que este profissional, ao vivenciar a situação imersiva, perceba as possibilidades 

pedagógicas deste instrumental. Bem, os laptops de 100 dólares são uma primeira 

iniciativa do governo brasileiro de colocar dispositivos móveis nas mãos dos 

estudantes das escolas públicas (embora ainda não se fale em celulares). Há ainda 

muito a ser feito, mas, ao menos, o primeiro passo foi dado. Contudo, o mais 

importante é que toda e qualquer política educacional seja planejada e 

acompanhada com a devida atenção, para que não corramos o risco de desenhá-la 

à mercê do que as agências multilaterais almejam para a educação dos países 

periféricos. 

 

                                                 
6 Site da entrevista com a Profa. Dra. Léa Fagundes (URGS): 
<http://cms.idg.com.br/IDGSITES/idgnow/computacao_pessoal/2007/05/02/idgnoticia.2007-05-
02.3590701448/redirectViewEdit?pageNumber:int=1>. 
Outros sites interessantes sobre os computadores de 100 dólares:  
<http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0890/tecnologia/m0125978.html>; 
<http://www.guiadohardware.net/artigos/olpc-xo/>. 
 


