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Resumo 
Para a geração que já cresceu com os telemóveis, a vida sem eles é inimaginável. O 
telemóvel tornou-se de tal forma uma parte de nós que a sua perda é comparada por 
muitos utilizadores à perda de um membro, de uma parte de si. De facto, perder um 
telemóvel corresponde, cada vez mais, a ficar desligado das ligações que ele nos 
permite - da nossa rede de amigos, de conforto, dos nossos conteúdos e do nosso 
conhecimento. Existe unanimidade quanto ao profundo impacto que as comunicações 
móveis têm na forma como vivemos, interagimos com os outros e vemos o mundo. 
Os telemóveis apresentam igualmente aspectos simbólicos em diferentes culturas e 
grupos e estão intimamente ligados à estética e à moda, apresentando-se com objectos 
culturais, lugares de performance.  
Explorando a natureza do telemóvel e o seu significado para os vários agentes do 
sistema educativo, este trabalho procura analisar o uso do telemóvel nas salas de aula 
portuguesas. Começa por descrever as tendências actuais, apresentando-se a evidência 
de uma cultura juvenil de mobilidade. Discute-se então o impacto deste novo contexto 
no sistema educativo e nos seus agentes - alunos, professores e pais. O trabalho termina 
com a proposta do telemóvel como nova ferramenta educativa. Uma nova ferramenta 
que exige um conjunto de novas competências e estratégias com vista a dela tirar 
partido.  
 
 

As nossas vidas são vividas num contexto móvel. O telemóvel acompanha-nos, a 

cada passo, desde que acordamos com o seu toque, até que nos deitamos, depois de 

enviar a nossa última mensagem de texto, e até mesmo enquanto dormimos, quando o 

deixamos ligado na nossa mesa-de-cabeceira. Existe uma unanimidade quanto ao 

profundo impacto que as telecomunicações têm na forma como vivemos, nos 

relacionamos e vemos o mundo (Green, Harper, Murtah, & Cooper, 2001; Katz & 

Aakhus, 2002; Levinson, 2004). Vivemos pelo telemóvel e construímos significado 

através dele.  

Os telemóveis são parte da vida das sociedades dos cinco continentes e, apesar 

das diferenças culturais, essas populações parecem convergir para um conjunto comum 

de práticas, preocupações e negociações de tempo, espaço e identidade, no que diz 
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respeito ao uso das comunicações móveis (Katz & Aakhus, 2002). O telemóvel também 

apresenta aspectos simbólicos em diferentes culturas e grupos e está intimamente ligado 

à estética e à moda, apresentando-se como um objecto cultural, um lugar de 

performance.  

Partindo da revisão da literatura sobre a natureza do telemóvel, o artigo analisa o 

uso dos telemóveis nas salas de aula portuguesas. Começa com uma discussão sobre a 

natureza do telemóvel e prossegue com uma breve descrição das tendências actuais em 

Portugal e porque Portugal pode ser considerado um estudo de caso interessante. 

Seguidamente procura-se evidenciar a existência de uma cultura jovem da mobilidade 

com base numa investigação recente conduzida a nível nacional. É então discutido o 

impacto deste novo contexto cultural no sistema educativo e as visões dos diferentes 

actores do sistema – estudantes, professores e pais. O artigo acaba com a proposta do 

telemóvel como uma nova ferramenta educativa e exige novas competências e 

estratégias de desenvolvimento. 

 

A natureza do telemóvel 

As tecnologias móveis não são novas. Os jornais, revistas, livros e a rádio já 

eram móveis. O que é novo é a possibilidade de chegar a uma pessoa e não a um lugar 

(Feldmann, 2005) e, dessa forma, o telemóvel é visto como um objecto altamente 

pessoal e uma expressão da identidade dos seus detentores. Mas Lasen (2002) também 

chama a atenção para o facto de, apesar de os telemóveis serem pessoais, não serem 

individuais mas antes ferramentas colaborativas de criação e gestão de redes.  

O significado dos telemóveis não é apenas utilitário ou instrumental mas 

também emocional, de entretenimento e educativo. O telemóvel é uma ferramenta 

criativa que permite aos seus utilizadores criar e partilhar conteúdos: imagens, vídeos, 

música, jogos. Cada um de nós tem agora nas suas mãos a potencialidade para gerar e 

distribuir, em tempo real, conteúdos de alto envolvimento e relevância: 

The cellphone allows the reception, like the book or the radio, and production, as the 
camera. And allows it instantly, at long distances and interactively” (Levinson, 
2004:53). 
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O telemóvel é um artefacto multifuncional e multidimensional que induz uma 

profunda mudança no contexto: Novos usos do tempo; novas formas de nos 

relacionarmos com os outros; o fim das barreiras entre o profissional e o privado, 

trabalho e entretenimento, aprender e ensinar.  

Tal como a Internet, o telemóvel é, simultaneamente, um meio de comunicação 

interpessoal, com elevados níveis de interactividade, e um meio de comunicação de 

massas, oferecendo serviços como a televisão móvel. As capacidades multimédia do 

telemóvel estão a “recuperar”, no sentido McLuniano do termo, o uso do telefone como 

ferramenta de difusão (Lasen, 2002). Por muitos anos, desde 1880, as empresas 

telefónicas transmitiram concertos, peças de teatro, eventos desportivos e cerimónias 

religiosas. Estes serviços foram desaparecendo ainda antes de a rádio ter sido 

introduzida. Mas parecem estar a reaparecer com a mobilidade.  

O telemóvel é também olhado como uma tecnologia de afectos (Lasen, 2004; 

Plant, 2001), um objecto de mediação, demonstração e comunicação de sentimentos e 

emoções. Esta ligação emocional traduz-se na personalização dos terminais através de 

imagens, toques, e outros elementos decorativos. O telemóvel não é apenas uma 

“extensão” do seu utilizador mas uma presença virtual. O telemóvel é concebido como 

uma prótese visível do corpo e dessa forma o seu aspecto (formas, cores, sons) é usado 

como ferramenta de construção de identidade.  

O telemóvel é ainda usado para obter uma sensação de segurança, para 

coordenar as actividades do dia-a-dia e para nos mantermos sempre acessíveis 

independentemente do tempo e do espaço.  

As tecnologias móveis vieram privatizar a esfera pública (Ling, 1999). Com as 

tecnologias móveis reconfiguramos o nosso espaço público, erguemos barreiras onde 

elas não existem fisicamente ou fazemo-las cair. Feldmann (2005) refere a hibridação 

do espaço público e do espaço privado como uma das principais características dos 

sistemas de comunicação móveis. O telemóvel veio acentuar as características da 

“Sociedade em Rede”, uma sociedade de centros e margens variáveis (Castells, 2003). 



Anexo dos Congressos 6º SOPCOM/8º LUSOCOM  71 

A hierarquia dos espaços já não está subjugada a uma condicionante geográfica, mas à 

geometria variável dos fluxos de informação: 

Há uma nova forma espacial característica das práticas sociais que dominam e moldam 
a sociedade em rede: O espaço de fluxos. O espaço de fluxos é a organização material 
das práticas sociais de tempo compartilhado que funcionam por meios de fluxos. Por 
fluxos, entendo as sequências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e 
intersecção entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por actores sociais, nas 
estruturas económicas, política e simbólica da sociedade (Castells, 2003:535) 

 

As implicações concretas desta geometria variável são muitas mas uma das mais 

importantes para o nosso objecto de estudo é a diversificação dos locais de trabalho e o 

fim das barreiras físicas e temporais entre espaço/tempo de trabalho e espaço/tempo 

privado ou familiar. Hoje espera-se que estejamos disponíveis em qualquer lugar e a 

todo o momento. O tempo que conhecíamos, linear, irreversível e mensurável está a ser 

transformado. A esta nova concepção de tempo Castells chama o “tempo atemporal”, 

referindo-se à quebra da sequencialidade da acção social, quer pela compressão do 

tempo, quer pela ordenação aleatória dos momentos. Toda a ordenação dos eventos 

significativos perdeu o seu ritmo cronológico interno e vai sendo organizada em 

sequências temporais condicionadas pelo contexto social da sua utilização (Castells, 

2003): 

O simples facto de ter a possibilidade de comunicar com o que podemos chamar “os 
ausentes”, e assim ter a possibilidade de ultrapassar a necessidade de coordenar acções 
antecipadamente, dá ao telemóvel um forte papel naquilo que gostaria de chamar a 
reestruturação do tempo. Por outras palavras é o que Anthony Giddens chama o 
disembedding da interacção social que tem um papel central nestas matérias. Uma 
mudança fundamental na noção de tempo ocorre quando é possível estar na esfera da 
comunicação, independentemente das fronteiras espaciais. Os aspectos de coordenação 
do tempo cronológico são colocados sob pressão dos aspectos de renegociação e de 
restruturação dinâmica do telemóvel. O tempo linear não é alterado, o que é alterada é a 
forma como esse tempo linear é preenchido com acções (Johnsen, 2001:63)   

 

Paralelamente, o telemóvel veio facilitar as novas formas de organização do 

tempo e do espaço (Lasen, 2002), especialmente com a integração da computação que 

nos permite estar sempre ligados à Internet, o telemóvel tornou-se o nosso elo de 

ligação permanente a informação e à nossa rede social. O telemóvel está sempre ligado 

e está sempre connosco, tornando-se ele próprio uma espécie de local onde podemos ser 

encontrados (Lasen, 2002). Deixamos de organizar a nossa vida em termos de espaços, 
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locais, e compartimentos espaciais. Passamos a estar disponíveis em qualquer lugar e 

conseguimos até ressuscitar o tempo, como o que passamos nos transportes ou nas filas 

de espera. Vivemos em dinâmicas de interacção em que os usos se sobrepõem ao 

contexto: O autocarro pode passar a ser uma sala de aula ou a sala de aula, um espaço 

de convívio.  

 

Portugal como estudo de caso e a sua cultura jovem de mobilidade 

Portugal tem uma taxa de penetração de telemóveis muito elevada, uma das mais 

altas da Europa1, e também uma taxa elevada de utilização, especialmente entre os que 

nasceram depois de 1967. Estes falam uma média diária superior a trinta minutos. Esta 

percentagem desce para os 10,3% entre aqueles que nasceram antes de 1967 (Gustavo 

Cardoso, Gomes, Espanha, & Araújo, 2007).  

Apesar de Portugal ser um mercado pequeno tem sido particularmente inovador 

na adopção de novas tecnologias, serviços e aplicações o faz dele um estudo de caso 

interessante.  

A televisão é ainda um dos media mais importantes para os portugueses mas, 

vários estudos têm vindo a indicar que os mais jovens parecem dar mais importância ao 

computador e ao telemóvel (Gustavo Cardoso, Espanha, & Gomes, 2007). As crianças 

têm telemóveis desde tenra idade2 o que significa que terão um telemóvel consigo ao 

longo de todo o seu percurso de educação formal.  

A culture of perpetual contact has come together with a loss of a sense of place and a 
potential for amusing ourselves to death: students now easily communicate with the 
world beyond the classroom and engage with nearly endless entertainments and 
distractions. (Katz, 2005:87-88). 

Os nossos alunos são de facto parte da geração móvel – aqueles que nasceram e 

cresceram com os telemóveis como ferramenta ubíqua de comunicação. Dessa forma 

não é surpreendente que 85,2% se sintam mais relaxados e felizes quando têm um 

telemóvel com eles (Gustavao Cardoso, Espanha, & Lapa, 2007). É o seu cordão 

                                                            
1 De acordo com a Anacom, a taxa de penetração no 4º trimestre de 2008 é de 140,4%, acima da média 
europeia de 119,1%, mantendo taxas de crescimento positivas.  
2 A idade média é de 11,8 anos (Gustavo Cardoso, Rita Espanha et al., 2007).    



Anexo dos Congressos 6º SOPCOM/8º LUSOCOM  73 

umbilical para o mundo. Muitos têm dificuldade em imaginar a sua vida sem um 

telemóvel. E este só é útil se estiver permanentemente ligado – embora as aulas sejam o 

local onde os jovens mais têm por hábito desligar o telemóvel, ainda assim 56,3% não o 

desligam e essa percentagem sobre para os 78.5% quando estão a estudar (Gustavao 

Cardoso et al., 2007).  

As gerações mais novas apresentam práticas específicas e originais. Foi através 

delas que o SMS3 se tornou tão popular. Elas criam a sua própria linguagem para 

expressar a sua identidade São utilizadores frequentes e competentes o que coloca 

igualmente desafios às escolas. Os professores são confrontados com uma linguagem 

própria, uma utilização intensiva e muito competente que funciona como barreira à sua 

incorporação nas práticas educativas.  

  

O telemóvel como nova ferramenta educativa 

The children now love luxury; they have bad manners, 
contempt for authority; they allow disrespect for elders and 
love chatter in place of exercise. Children now are tyrants... 

- Socrates (470–399 a.C.) 

 

Todas as nossas relações com o mundo envolvem os nossos pensamentos, as 

nossas capacidades corporais mas também o nosso passado, o nosso contexto e o nosso 

entendimento social e cultural que contextualiza e fornece pistas que nos permitem 

compreender e interagir com os objectos que nos rodeiam.  

Dessa forma a História continua a repetir-se à medida que novas tecnologias 

vêem a luz do dia. Existe sempre uma suspeita inicial e as escolas tendem a ficar atrás 

da taxa de adopção da sociedade em geral. Ling (2000) argumenta que as escolas ainda 

são foucauldianas na sua prática e cultura, demonstrada no facto do centro da atenção 

ser o indivíduo e na necessidade do professor em manter o controle do conteúdo e do 

destino de qualquer discussão que ocorra na sala de aula (Ling & Pedersen, 2005).  

                                                            
3  O SMS é um acrónimo para “Short Message Service” referindo-se a um protocolo que suporta a 
aplicação de envio de mensagens e a distribuição de conteúdo em formato de texto.  
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Há uma década os computadores e a Internet eram vistos como intrusos que 

iriam perturbar a ordem social. Actualmente as escolas acolheram os computadores 

como poderosas ferramentas de aprendizagem e ensino: 

Education by computer may create a ''a culture of psychopaths.'' teaching young 
children via computer will impoverish their imagination. Turning high school students 
into programmers prepares them for a meager job market. These warnings are sounded 
in a special summer issue of Teachers College Record, a quarterly published by 
Teachers College of Columbia University.  

In the Teachers College Record, John Davy, principal of Emerson College in Sussex, 
England, a former science editor of The Observer, a Sunday newspaper, lashes out 
against Seymour Papert, a professor of mathematics and education at the Massachusetts 
Institute of Technology who has been a pioneer in teaching by computer.  

When children sit ''almost motionless, pushing at the keyboard with one finger'' and 
conjure up birds and flowers on the screen, Mr. Davy says, there are ''no smells or 
tastes, no wind or birdsong.'' He speaks out against ''putting away childish things like 
making sand castles, feeding real turtles,'' referring to the artificial turtles featured in 
Mr. Papert's computer program, called LOGO. He scorns computer enthusiasts who say 
that if you do not learn to control computers early, they will control you.  

The most dramatic attack comes from Robert J. Sardello, a psychotherapist who is 
director of studies at the Dallas Institute of Humanities and Culture. He charges that the 
computer-dominated school will create a generation of psychopaths because ''the 
psychopath does everything effortlessly, freely, without any sense of inhibition, restraint 
or suppression.'' Like the computer, he says, computer-programmed education is 
without soul (The New York Times, July 10, 1984).  

 

O mesmo padrão de rejeição inicial de novas tecnologias está a ser repetido com 

o telemóvel, sendo a proibição a primeira reacção das escolas um pouco por todo o 

mundo. Em Portugal os regulamentos escolares e as leis que regulam os direitos e 

deveres dos alunos proíbem o uso de telemóveis ao abrigo da necessidade de 

preventivamente evitar a disrupção do ambiente escolar: 

d) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 
engenhos, passíveis de, objectivamente perturbarem o normal funcionamento das 
actividades lectivas, ou poderem causar danos físicos ou morais aos alunos ou a 
terceiros. (Artº 15º do"Estatuto do Aluno," Lei nº3/2008) 

  

Tal como referido por McLuhan o problema é que temos que desenvolver um 

conjunto totalmente novo de critérios para avaliar adequadamente os novos sistemas 

sócio-tecnológicos. O nosso passado recente tende a turvar a nossa visão. No seu livro 

recente, Steve Johnson (2006)  provocatoriamente propõe um mundo onde os 
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videojogos teriam surgido antes dos livros e se os telemóveis tivessem surgido antes dos 

livros ou dos computadores:  

A prática crónica da leitura subestima os sentidos. Ao contrário da longa tradição dos 
jogos de vídeo - que transportam a criança para um mundo animado, tridimensional, 
cheios de imagens em movimento e paisagens sonoras, pelo qual navega e que controla 
com complexos movimentos musculares -, os livros são apenas uma sucessão de 
palavras numa página. Durante a leitura, só uma pequena parte do cérebro dedicada ao 
processamento da linguagem escrita é activada, ao passo que os jogos ocupam todos os 
córtices sensoriais e motores. 

Por outro lado, os livros criam um isolamento terrível. Enquanto, durante muitos anos, 
os jogos obrigaram os jovens a estabelecer complexas relações sociais com os seus 
pares, construindo e explorando mundos em conjunto, os livros forçam a criança a 
sequestrar-se num espaço isolado, sem interacção com as outras crianças. As novas 
“bibliotecas” que têm surgido nos últimos anos para promover a leitura proporcionam 
uma imagem assustadora: dezenas de crianças, normalmente tão enérgicas e 
socialmente interactivas, sentadas sozinhas em cubículos, a lerem em silêncio, 
esquecidas dos seus pares. 

É óbvio que há muitas crianças que gostam de ler e, sem dúvida, alguns dos arroubos de 
imaginação proporcionados pela leitura têm os seus méritos como forma de fugir às 
realidades da vida. Mas, para uma percentagem considerável da população, os livros são 
profundamente discriminatórios. A febre da leitura dos últimos anos é um insulto aos 
dez milhões de americanos que sofrem de dislexia – um problema que nem sequer 
existia sob a forma de doença até ao momento em que o texto impresso veio 
estigmatizar todos os que dela padecem.  

Mas talvez a característica mais perigosa destes livros seja o facto de seguirem um 
caminho linear. Não temos qualquer forma de controlar as suas narrativas – limitamo-
nos a ficar sentados e a história é-nos ditada. Para todos nós, que formos habituados a 
narrativas interactivas esta característica pode ser assombrosa. Porque haveria alguém 
de querer embarcar numa aventura inteiramente coreografada por outra pessoa? Mas a 
geração actual embarca nessas aventuras milhões de vezes por dia, o que pode instilar 
nos nossos filhos uma passividade generalizada, fazendo-os sentir que são impotentes 
para mudar as circunstâncias da sua vida. Ler não é um processo activo e participativo, 
mas antes uma submissão. Os leitores da nova geração estão a aprender a “seguir o 
enredo” em vez de aprenderem a serem eles a dirigi-lo. (Jonhson, 2006:29) 

 

O principal desafio às escolas é a perda de controlo do ambiente, especialmente 

do contacto entre alunos e desses com o mundo exterior. A sala de aula tem sido, ao 

longo dos tempos, um espaço fechado, controlado totalmente pelo professor. Os 

telemóveis modificam esta condição sendo considerados uma forma de desafio à 

autoridade do professor que se sente incapaz de controlar as actividades desenvolvidas 

no telemóvel.  

Mas escolas não podem ignorar os efeitos poderosos desta ferramenta altamente 

pessoal e interactiva. Existem inúmeras aplicações pedagógicas para os telemóveis, 
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especialmente em contextos como Portugal onde os telemóveis são tão ubíquos e 

crescentemente sofisticados. Estas aplicações vão do uso do telemóvel para tirar 

fotografias para um projecto, à possibilidade de envolver os pais ou toda a comunidades 

ao permitir-lhes acompanhar as actividades da escola à distância.  

O envolvimento dos pais é particularmente relevante dado que não são apenas os 

alunos que pressionam as escolas para a adopção. As escolas não podem pôr de lado a 

pressão dos pais que usam os telemóveis como uma trela electrónica, uma forma de 

controlar e dar segurança. Os pais são os primeiros a exigir que os seus filhos tenham 

acesso permanente aos seus telemóveis. Em 70% dos jovens portugueses com telemóvel 

são os pais que pagam as despesas e a própria iniciativa de comprar o terminal partiu 

deles (Gustavao Cardoso et al., 2007). Os telemóveis podem contribuir para aumentar o 

tão desejado envolvimento dos pais na vida escolar, no entanto, este maior 

acompanhamento também pode ser visto como uma forma de controlo e intrusão nas 

opções pedagógicas dos professores, gerando um equilíbrio instável entre interesse e 

ingerência.  

A primeira tentação das escolas é banir o uso do telemóvel e considera-lo um 

intruso mas a maioria dos estudos aponta o facto dos estudantes se sentirem menos 

ansiosos se lhes for permitido manter o telemóvel. Os seus níveis de concentração 

diminuem se forem inibidos de usar algo que é sentido como um cordão umbilical para 

a sua família e rede de amigos. Por outro lado o uso de tecnologias, entre as quais os 

telemóveis, parece contribuir para a melhoria da auto-estima e da motivação dos 

adolescentes (Trotter, 2003).  

A solução parece residir na incorporação do telemóvel como ferramenta 

pedagógica, um outro recurso para os professores motivarem alunos e aumentarem o 

prazer da aprendizagem.  

Algumas práticas inovadoras estão a ser testadas em escolas portuguesas não 

apenas no contexto da sala de aula mas também como uma extensão dessa mesma sala. 

Por exemplo, o uso do telemóvel para a realização de tutorias permite aos estudantes 

aceder a conteúdos de referência rápida e a recursos de forma a maximizar o 

aproveitamento do tempo livre e das viagens de e para a escola.  
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Estas novas práticas requerem novas competências da parte dos professores que 

têm de se adaptar a esta cultura de contacto permanente onde a aprendizagem se tornou, 

acima de tudo, uma experiência de partilha.  

Antes de mais temos que nos lembrar que os telemóveis são apenas mais uma 

opção num ambiente de comunicação cada vez mais complexo. Absorve muita da nossa 

atenção e tem um carácter intrusivo no nosso dia-a-dia. Estas características colocam 

um grande desafio: gerir a fina linha divisória entre privado e público, trabalho e 

entretenimento, escola e casa. É um desafio similar ao já colocado pela Internet onde as 

dimensões de entretenimento e trabalho também coexistem lado a lado, mas é muito 

mais difícil de gerir e controlar devido à sua natureza pessoal.  

 

Conclusão 

É inquestionável que o telemóvel é um dos artefactos de comunicação mais 

populares. A sua taxa de adopção cresceu a um ritmo nunca visto. Este crescimento foi 

particularmente espectacular em Portugal.  

Os telemóveis estão a acelerar tendências de mudança que já se haviam iniciado 

com a Internet como a exigência de autonomia dos alunos, a necessidade de contacto 

permanente, a motivação para a aprendizagem colaborativa e em rede. Eles constituem 

também uma resposta à necessidade de coordenação à distância entre pais e filhos e ao 

desejo de segurança num contexto de grande instabilidade. Dessa forma podemos 

considerar que não estamos perante apenas uma moda tecnológica passageira mas antes 

um artefacto profundamente enraizado na cultura contemporânea, especialmente na 

cultura dos jovens que dele se apropriaram de formas particularmente inovadoras e 

específicas.  

As escolas ainda estão a tentar perceber como podem incorporar o telemóvel nas 

suas práticas educativas sendo que ainda nos encontramos num estádio inicial de 

adopção em que a reacção generalizada é a da rejeição. As dificuldades sentidas como a 

perda de controlo tendem a sobrepor-se aos potenciais benefícios que se apresentam 

incertos. Nas escolas a atenção ainda está centrada na disponibilização de computadores 
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a baixo custo e acesso à Internet. Com outras opções estratégicas o impacto dos 

telemóveis poderá vir a ser bastante forte dado o seu carácter democrático que poderia 

permitir um diálogo mais rico entre pais, professores, administrações escolares e alunos.  
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