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É HORA DA AULA? LIGUE SEU CELULAR
Escolas americanas estão descobrindo os benefícios dos celulares na educação

Os novos usos educacionais dos
celulares estão desafiando a fa-
mosa lei dos "celulares desliga-
dos e dentro da mochila" que

tantas escolas aplicam a seus alunos. Um
número cada vez maior de professores está
permitindo que os alunos utilizem os apa-
relhos em sala de aula para ouvir e produzir
podcasts, anotar informações curtas e orga-
nizar suas agendas e tarefas.

Alguns exemplos recentes e bastante
positivos do uso de telefones para o apren-
dizado podem fazer com que as normas
para utilização dos aparelhos se tornem
menos rígidas. Para alguns educadores, o
celular é a forma mais prática e barata de
oferecer aos alunos uma aproximação en-
tre ensino e tecnologia - afinal, não é qual-
quer escola que pode dispor de computado-
res ou laptops para todos os alunos.

"Em nossas escolas, principalmente no
ensino médio, os alunos carregam o celular
consigo o tempo todo. É uma ferramenta
disponível e que não utilizamos adequada-
mente", avalia Rosemary Miller, especialis-
ta em tecnologia da Secretaria de Educação
do estado do Kansas. "Além disso, não te-
mos computadores para todos os alunos,
mas praticamente todos têm celulares".

Rosemary Miller ensinou os professo-
res de uma das escolas de sua jurisdição a
usar o Gcast (www.gcast.com), um servi-
ço online gratuito que permite a qualquer
usuário criar uma página para armazenar
e organizar podcasts. Depois de receberem

um número de telefone e uma identifica-
ção pessoal, professores e alunos podem li-
gar para o serviço e gravar um arquivo de
áudio que é imediatamente disponibiliza-
do na página.

A especialista conta que uma das pro-
fessoras de Espanhol dessa escola, mesmo
não tendo muita familiaridade com a tec-
nologia, usou o serviço para criar uma pági-
na para seus alunos gravarem a si mesmos
falando a língua. "Ela distribuiu poemas
curtos para os alunos. Eles ligavam para o
número, se identificavam e liam o poema,
com mais naturalidade do que se tivessem
que fazê-lo diante da professora e dos cole-
gas numa avaliação".

Uma professora de Francês também uti-
lizou a tecnologia, solicitando que seus alu-
nos fizessem podcasts com receitas de pratos
típicos da França; uma professora de História
pediu que os alunos usassem o celular para
entrevistar algum veterano de guerra. "Acho
que é mais ou menos o que fazíamos antiga-
mente, quando saíamos com um gravador
debaixo do braço e conversávamos com nos-
sos avós", disse Miller.

O áudio não é a única forma de utili-
zação do celular em sala de aula desenvol-
vida pela especialista. Por meio do site Poli
Everywhere (www.polleverywhere.com),
os professores podem criar enquetes e ques-
tões de múltipla escolha que os alunos res-
pondem utilizando mensagens de texto.

"É exatamente o mesmo princípio dos
clickers, mas não é preciso pagar para ad-

quirir os aparelhos", informa Miller, com-
parando a estratégia aos aparelhos ele-
trônicos utilizados em salas de aula dos
Estados Unidos e Europa, que servem pa-
ra os alunos responderem a perguntas co-
locadas por professores. O único problema
dessa ideia foi que, no começo, muitos pro-
fessores não sabiam utilizar o celular para
enviar mensagens de texto.

MELHORES RECURSOS
Podcasts, entrevistas e enquetes são ape-
nas alguns dos mais de cem usos para o ce-
lular em sala de aula que a educadora Liz
Kolb apresenta em seu livro Toys to Tools:
Connecting Student Cell Phones to Education
(Em tradução livre, "De Brinquedos a
Ferramentas: Ligando os celulares dos alu-
nos à educação", ainda sem previsão de
lançamento no Brasil).

"Os professores simplesmente não ti-
nham percebido o poder desse aparelhinho
para melhorar o aprendizado dos alunos",
considera Kolb, professora da Madonna
University, em Dctroit. Ela confessa que, lo-
go que começou a dar aulas em uma esco-
la em Ohio, foi ela própria quem escreveu o
código de conduta para o uso de celular nas
salas de aula - que era, na verdade, bastan-
te restritivo.

Esses códigos que restringem - e mui-
tas vezes simplesmente banem - o uso do
telefone nas escolas surgiram porque os
alunos usavam a tecnologia para colar,
atrapalhar as aulas, praticar bullying e tirar
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fotografias inapropriadas de colegas e pro-
fessores, que muitas vezes acabavam pa-
rando na internet.

Kolb conta que teve uma "epifania"
quando aprendeu a fazer podcasts. Então,
dedicou dois anos para escrever o livro. "Não
temos condições de investir rios de dinhei-
ro em tecnologia nas escolas. Mas quando
me dei conta de tudo que esses aparelhínhos
podem fazer, percebi que tínhamos um te-
souro nos bolsos dos alunos", diz.

Outros serviços que unem o celular e a
web incluem sites de mensagens que os pro-
fessores podem utilizar para passar tarefas
ou testes rápidos para os alunos. No caso dos
testes, os alunos podem responder por SMS
ou mesmo ligando para algum site ou ser-
viço de secretária eletrônica. É claro que es-
se tipo de atividade não oferece a seguran-
ça necessária para uma avaliação completa,
mas, de acordo com os especialistas, é uma
forma de atrair o interesse dos alunos e aju-
dá-los a memorizar os conteúdos.

Uma possibilidade interessante são as
agendas online, disponíveis gratuitamen-
te e que podem ser de grande ajuda pa-
ra os adolescentes mais desorganizados.

Uma opção é o Soshiku (www.soshiku.
com), um serviço criado pelo adolescente
Andrew Schaper que permite que os usu-
ários enviem suas tarefas escolares via e-
mail e mensagens de texto. O serviço é
interessante principalmente para a orga-
nização de projetos em grupo, já que os
alunos podem acompanhar o andamento
da parte de cada colega e marcar datas de
reunião usando o celular ou a internet.

ALÉM DA SALA DE AULA
Celulares com câmeras também têm gran-
de potencial para recolher informações.
Eles podem enriquecer viagens, passeios a
museus ou trabalhos de campo se os pro-
fessores solicitarem que os alunos fotogra-
fem folhas, por exemplo, para mais tarde
classificá-las.

O foco da utilização dos celulares ainda
está mais nos alunos do ensino médio e dos
últimos anos do ensino fundamental, mas
algumas escolas já tentam realizar trabalhos
nesse sentido também com crianças.

Ted Lysiak, diretor de tecnologia do dis-
trito de Euclid, em Ohio, recentemente re-
alizou um treinamento sobre o Gcast com

professores de várias escolas. Além disso,
providenciou celulares para os alunos da 3a

a 4a série levarem em visitas e viagens re-
alizadas durante o ano - sempre sob a su-
pervisão de um professor, é claro. Os alunos
tinham consigo uma lista de perguntas so-
bre o local que estavam visitando e podiam
ligar para o Gcast durante a visita, dando
suas respostas e fazendo comentários.

"Noventa e cinco por cento das ativi-
dades realizadas com o celular são melhor
aproveitadas quando o aparelho é usado fo-
ra da sala de aula", reconhece Liz Kolb, en-
fatizando que os alunos podem gravar pra-
ticamente tudo com o celular e discutir
posteriormente em sala de aula. "Eles têm
essa tecnologia nas mãos o tempo todo e,
quando chegam à sala de aula, se sentem
privados desse benefício. É claro que isso
desmotiva. Trazer o celular para a educação
é uma forma de trazer também o interesse
dos alunos", considera a especialista.

Andrew Trotter é editor do site Education
Week. Reprodução, apenas com permis-
são da Education Week. Copyright 2009 da
Educational Projects in Education, Inc. Visite o
site: www.edweek.org.
Tradução: Fabiane Arielio
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