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RESUMO  

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre smartfone e estudantes dentro do 

espaço escolar, tendo em vista que a relação dos jovens com esse objeto tecnológico tem 

mudado as relações sociais que se estabelecem entre estudantes, escola, professor e aula. Para 

tal, foquei na observação da associação entre estudantes e o meio escolar – construído pela 

estrutura da escola e todos os objetos nele presentes. Minha análise baseou-se no conceito 

latouriano de associação entre humanos e não humanos na construção do meio social. Como 

método, optei por um estudo de caso, fazendo uma observação participante, em um instituto 

educacional, na cidade de Campos dos Goytacazes, na condição de estagiário. No período de 

três meses observei três turmas, de ensino médio, durantes as aulas; apliquei um questionário 

sobre o “uso” do smartfone para elucidar como ocorre a associação entre esse não humano e 

os estudantes. Nesse processo constatei que a maioria dos estudantes, durante as aulas, se 

associavam ao smartfone para acessar o meio virtual, usando as redes sociais para interagirem 

com pessoas externas ao ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: Sociologia da associação,TAR, smartfone, não humano, estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the relationship between Smartphone and students on the 

school environment, considering that the relationship of young people with this technological 

object has changed social relations that are established between students, school, teacher and 

class. To this end, I focused on observing the relationship between students and the school 

environment - built by school structure and all objects in it. My analysis was based on 

Latour’s concept of association between humans and nonhumans in the construction of the 

social environment. I opted for a case study as method, using participant observation in an 

educational institute in the city of Campos dos Goytacazes, in the trainee condition. In three 

months I observed three groups of high school in their classes and applied a questionnaire 

about the "use" of the Smartphone to elucidate how the association between this nonhuman 

and students occurs. In this process I realized that most of the students during the lessons 

were associated to the Smartphone to access the virtual environment, using social networks to 

interact with people outside the school environment. 

  

Keywords: Sociology of Association, ANT, Smartphone, nonhuman, student. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa foi elaborada após três meses de observação em uma escola 

pública de ensino médio integrado a cursos técnicos profissionalizantes. Minha inserção 

nesse espaço ocorreu devido à necessidade de cumprimento do estágio obrigatório exigido 

para a habilitação em licenciatura do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal 

Fluminense. Ao longo de três meses de observação, acompanhando o dia a dia das aulas de 

sociologia, com foco na relação entre professor e estudantes, percebi que essa relação durante 

as aulas era mediada por outros atores sociais ali presentes. O ambiente de aula era 

constituído pela sala de aula, as carteiras, o quadro, a mesa do professor, o ar-condicionado, o 

ventilador, as lâmpadas de luz, a iluminação, a janela, a porta, os aparelhos multimídia e os 

objetos que professor e estudantes levavam para esse ambiente: livros, cadernos, mochilas, 

estojos, canetas, lápis, borrachas, uniformes, casacos, gorros, bonés, fones de ouvidos e 

celulares. Todos os materiais presentes na sala de aula constituem o meio social de 

desenvolvimento da aula, por isso podemos pensá-los como não-humanos envolvidos na 

relação professor e estudante. 

 

A rede associativa que constitui uma aula   

 

Em uma quinta-feira de sol e calor após encontrar o professor Roberto,
1

 meu 

supervisor de estágio,
2
 já se retirando da sala dos professores para sua próxima aula, o 

cumprimentei e nos dirigimos para a sala de aula de uma das turmas de 2° ano. Ao 

adentramos na sala cumprimentamos os poucos estudantes que se encontravam presentes; 

enquanto o professor se dirigiu à sua mesa onde colocou sua mochila e retirou seu notebook, 

eu me dirigi ao fundo da sala para sentar-me em uma carteira vaga, com visão ampla de toda 

a classe. Aos poucos o restante dos estudantes foi chegando para a aula. As carteiras estavam 

espalhadas formando grupos na frente da mesa do professor, nas laterais, no meio e no fundo 

                                                           
1
 O nome do professor foi alterado a fim de preservar sua identidade. 

 
2 Nome dado ao professor  responsável por acompanhar os estagiários durante o período de estágio. 
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da sala. O professor, como combinado com os alunos na aula anterior, avisou que passaria o 

filme “A Onda”
3
 para iniciar a discussão sobre “relação de poder” e passou a conectar o 

notebook à TV disponível na sala, com a ajuda de um dos estudantes ligou o equipamento, 

colocou o filme para rodar, desligou as luzes para assistirmos com maior facilidade e, em 

seguida,após a atitude do professor, no fundo da sala, um estudante fechou o quebra sol da 

janela para escurecer mais o ambiente.  

Após o inicio do filme o professor se sentou em uma carteira na frente, perto do 

quadro e próximo à porta; a turma fez silêncio total voltando sua atenção para o filme, no 

entanto observei que a maioria dos estudantes manteve seus smartfone
4
 em cima da carteira, 

outros os mantiveram na mão e alguns os mantiveram no bolso ou no estojo. Mesmo 

assistindo o filme, os estudantes não deixaram de manter relações com os demais atores não-

humanos à sua volta, eram muitas associações entre estudantes e o meio social, estavam 

sentados nas carteiras, a maioria com as mochilas no chão em um dos lados das carteiras, os 

demais deixaram as mochilas em carteiras vagas próximos a eles, a maioria guardaram os 

materiais escolares na mochila, no começo da aula, quando o professor relembrou que 

passaria o filme para a turma, os demais mantiveram sobre a carteira o caderno, estojo ou 

canetas. E como já mencionei anteriormente, boa parte dos estudantes estava com os 

celulares sobre as carteiras, os demais estavam com os celulares no bolso, sendo que durante 

o filme eles interagiram com seus “celulares inteligentes” (C.Is) com diferentes níveis de 

frequência e duração, além de conversarem sobre o filmes de forma diretamente entre eles. 

A construção do objeto  

Ao longo do filme observei que os estudantes mantiveram os celulares em locais de 

fácil acesso, a maior parte da turma os manteve em cima da carteira, à vista dos olhos, a outra 

parte, no bolso. Essas ações não foram combinadas entre os estudantes.  Do fundo da sala tive 

uma visão privilegiada, todos estavam assistindo ao filme, porém a interação entre estudantes 

                                                           
3
 2008, Dennis Gansel, resumo do filme: Em uma escola da Alemanha, o professor Rainer Wenger tem 

dificuldade em explicar para seus alunos como o povo aceitou a disseminação do nazismo. Então tem a idéia de 

simular em sala de aula um governo autoritário, porém o que seria apenas uma forma diferente de ensinar se 

torna um problema de grande proporção, onde o professor perde o controle sobre da situação.  

   
4 É um termo em inglês, que significa telefone inteligente. O smartfone é um celular com tecnologias avançadas, 

o que inclui programas executados um sistema operacional, equivalente aos computadores. Definição disponível 

em: <http://www.significados.com.br/smartphone/>. 

 

http://www.significados.com.br/smartphone/
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e smartfones ocorria de forma contínua. Após o começo do filme não demorou muito para 

que um dos estudantes fizesse o primeiro contato com o smartfone sobre sua carteira, em 

resposta a uma notificação
5
 sinalizada pelo piscar da luz de LED na parte superior da tela, ele 

tomou o celular na mão, digitou por alguns segundos, colocou o C.Is de volta na carteira, 

retomando a atenção ao filme. Outras associações do mesmo tipo ocorreram com outros 

estudantes. Uma pequena parcela dos estudantes com os celulares nas carteiras tinha outra 

maneira de associação com eles: segurando o aparelho nas mãos, posicionando-o sobre a 

carteira, eles apertavam o botão que ativava o C.Is e davam uma rápida olhada à tela 

principal. Já os estudantes que estavam com os celulares nos bolsos se associavam de outra 

maneira: em momentos diferentes retiravam os C.Is dos bolsos, com os aparelhos nas mãos e 

sobre as carteiras, ascendiam a tela principal, olhavam as notificações, respondendo-as ou 

apenas lendo-as, retornado os celulares aos bolsos ou do contrário deixando-os sobre a 

carteira para eventuais acessos. Até o final do filme dos 27 estudantes presentes, somente 5 

estudantes não acessaram seus C.Is.     

De todas as relações entre objetos e estudantes a que mais me chamou atenção foi a 

associação entre smartfone e estudante; tal objeto se mostrou um ator ativo em todas as aulas 

acompanhadas por mim, porém  um ator desviante do caráter escolar no contexto da aula, já 

que os estudantes desviavam suas atenções para tal objeto. Na busca por compreender as 

mudanças de hábitos produzidas pela presença dos smartfones no meio escolar, o principal 

interesse da pesquisa foi analisar as implicações sociais derivadas da presença desse aparelho 

tecnológico na vida dos jovens estudantes; como e para que os jovens interagem com os 

smartfones dentro e fora da sala de aula. 

Que mudanças de hábitos (dentro e fora da sala de aula) podemos observar? Como as 

relações entre estudantes e entre estudantes e professor mudam com sua presença? 

O tema se mostra relevante não só pelo fato dos telefones inteligentes terem mudado 

as formas de comunicação, mas também pelo advento dessa tecnologia ter produzido uma 

revolução nos hábitos da sociedade moderna, cujas mudanças foram diversas, desde como: 

acordar com o despertador, ser lembrado de compromissos pela a agenda interativa, não sair 

de casa sem o celular, substituir o relógio pelo celular para ver a hora, ser notificado pelas 

                                                           
5
 Função do smartfone de avisar ao usuário sobre novas mensagens dos aplicativos nele operantes. As 

notificações podem ocorrer através de vibrações, luz de notificação ou toque, podendo o usuário escolher a 

forma como ela ocorre e até mesmo desabilitar essa função parcialmente ou totalmente.   
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redes sociais através da tela de bloqueio, ter conversas diretas e instantâneas por aplicativos, 

monitorar as câmeras de seguranças da residência pelo celular enquanto se trabalha, utilizar 

aplicativos bancários para pagar contas ou fazer transações e outras atividades. A instituição 

escolar não está alheia a essas transformações, como parte da sociedade ela também passa por 

mudanças. 

 

A estrutura de uma escola com ensino técnico integrado  

 

Fiz do meu quarto estágio obrigatório meu campo de pesquisa; escolhi o Instituto 

Federal Goytacá (IFG)
6
, Campus Jerônimo, localizado na cidade de Campos dos Goytacazes, 

Norte-Fluminense do estado do Rio de Janeiro. O IFG fica no Parque Bom Edinei,
7
 bairro 

residencial de classe média, com alguns comércios no entorno da instituição: lanchonetes, 

academia e clínica médica. No período da tarde a movimentação do bairro se relaciona com a 

instituição, os horários de maior movimento são o meio dia e às dezessete horas, horários de 

entrada e saída dos estudantes.    

O IFG é uma instituição de ensino técnico e superior que busca formar profissionais 

para atuarem nos setores industriais da região onde está presente; também conta com 

formação de ensino médio concomitante com o ensino técnico, setor educacional no qual 

atuei como estagiário da disciplina de sociologia. 

No site oficial do IFG Campus Jerônimo, o instituto apresenta sua estrutura física 

como sendo o maior campus do IFG, com: 32115,60 m² de área construída, sendo 5085,60 m² 

de área administrativa, 23297,57 m² de área pedagógica e 3732,43 m² de área esportiva. Em 

sua galeria de fotos são disponibilizadas as fotos da entrada principal que dá acesso ao 

estacionamento de automóveis dos funcionários e da instituição e à recepção do campus; da 

fachada do prédio em que fica a recepção; da quadra poliesportiva e do ginásio; da piscina 

localizada também no ginásio; da biblioteca e da concha acústica e do bicicletário.  

 

                                                           
6 O verdadeiro nome da instituição foi  alterado para preservar  a  instituição e seus associados.  

7 O nome do campus e do bairro também foram alterados para manter  preservado a instituição. 
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Percepção sobre o ambiente escolar  

A instituição possui um amplo espaço de lazer, um palco de teatro, conhecido como 

concha acústica e em frente desse palco tem um bicicletário.  Mais a frente há duas quadras 

para jogos de futsal, vôlei, basquete e handebol e onde acaba o espaço de lazer há dois 

espaços redondos, cada um com uma mesa e bancos de alvenaria, com um espaço de 

convivência com telhas coloniais de cerâmica e um jardim em volta. Do lado esquerdo do 

palco fica o prédio que abriga uma piscina olímpica e uma academia para os alunos que 

praticam esportes e representam a instituição em competições. A entrada e saída dos 

estudantes ocorrem por uma segunda entrada lateral – tendo como referência a entrada oficial 

do campus – entre o prédio da piscina e o palco, sendo seu portão todo gradeado, alto e largo, 

porém diferentemente de outras escolas estaduais onde os portões só abrem na entrada e na 

saída das aulas, os portões do Instituto permanecem abertos durante todo o período de aula, 

com a presença de um funcionário, sem nenhuma restrição de entrada e saída. Uma hipótese 

para essa maior liberdade dos alunos é que são eles mesmos os interessados em se formar o 

mais rápido possível para entrar no mercado de trabalho com o diploma do curso técnico que 

fazem concomitante ao ensino médio; outro fator importante é que os alunos que perdem de 

ano na série do ensino médio, perdem automaticamente o ensino técnico.  

Ao lado direito do palco de teatro está localizado o bandejão e a cantina, o primeiro 

possui uma extensa vidraça que possibilita uma visão tanto de fora para dentro, quanto de 

dentro para fora; para entrar os estudantes precisam passar por uma catraca de identificação. 

As salas de aulas contam com lousa de vidro, com compartimento de abertura que 

dava acesso a uma TV, ar-condicionado ou ventilador, janelas amplas no fundo da sala, com 

carteiras escolares geralmente enfileiradas, mesa do professor próximo à porta. 

Sendo este meu quarto estágio, inicialmente pretendi observar os fatos ocorridos em 

sala de aula; procurando realizar meu estágio no turno da tarde, das quatorze e vinte às 

dezessete e meia, durante as quintas-feiras, observando os comportamentos do professor e 

dos alunos. Durante todo o período de estágio procurei sentar-me no fundo das salas para 

obter uma maior visão do que acontecia; somente em algumas ocasiões em que os alunos já 

estavam sentados no fundo das salas foi que sentei em outros locais. Optei por fazer uma 

observação com o mínimo de intervenção, a não ser participar por convite do professor; 

diferente do meu penúltimo estágio, onde o professor que acompanhei me convidava a 
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participar dos debates sobre o conteúdo promovido por ele, auxiliando na aplicação de provas 

e trabalhos. 

Meu campo teve duração de três meses, com uma visita semanal de aproximadamente 

4 horas, acompanhando três turmas, duas de 2° ano e uma de 3° ano, todas com ensino 

técnico integrado; finalizei meu campo com a aplicação de um questionário sobre o uso do 

smartfones pelos estudantes.  Minha estratégia de observação foi intervir o menos possível no 

espaço de sala de aula, na busca de não interferir no cotidiano das aulas. Já nas observações 

nos corredores busquei fazer – conforme a proposta Colette Pétonnet ao pesquisar em 

cemitérios parisienses – uma observação flutuante, sem um foco muito preciso, onde 

observei os estudantes no período de troca de professores e aulas vagas. Já no pátio fiz uma 

observação que denomino de semi-participante, já que como o IFG possui cursos superiores 

minha presença não evidenciava que eu era estagiário, podendo ser confundido com um 

estudante do instituto, pois buscava sentar nos bancos do pátio, às vezes com caderno aberto 

ou interagindo com o celular. 

Meu primeiro contato com a primeira turma foi no dia 4 de fevereiro de 2016, em uma 

conversa informal entre estagiários, alunos e professor, em sala de aula, mediada pelo 

professor de sociologia. Descobri que era uma turma de 2° ano, com aproximadamente 32 

estudantes que faziam o curso de eletrônica concomitantemente com o ensino médio, porém 

em minhas participações em aula só observei entre 20 e 25 estudantes; apesar deles estarem 

fazendo curso técnico havia o interesse de alguns em fazerem ensino superior na área de 

humanas: filosofia, história e letras.   

Nesse primeiro dia, ao chegar ao colégio, me dirigi à sala dos professores do primeiro 

andar, lá encontrei o professor de sociologia que aguardava minha chegada e dos demais 

colegas estagiários. Ao se aproximar a hora de começar aula e com os quatro estagiários 

presentes, incluindo-me, o professor nos chamou para irmos para a sala de aula. Ao chegar à 

sala, o professor se demonstrou surpreso por encontrar poucos alunos, – em conversa após o 

tempo de aula descobri que ele considerava essa turma muito boa e participativa – e convidou 

os quatro alunos presentes para uma conversa, enquanto esperávamos pelo restante da turma. 

O professor deu início à conversa, nos apresentado aos alunos, conversamos sobre objetivos 

profissionais, motivos que levaram a fazer o curso de eletrônica no caso da turma e se havia 

interesse por parte deles de cursas o ensino superior. Durante a conversa mais dois estudantes 
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chegaram à sala e foram convidados pelo professor a participar da conversa, eles então se 

sentaram na roda que fizemos com as carteiras no fundo da sala. Nessa oportunidade pude 

observar que dos seis alunos presentes, dois estavam com o celular na mão durante toda a 

conversa, recorrendo a eles para ver o horário e mensagens que recebiam, sendo essa 

interação breve e sem constrangimento; o professor estava com o celular na mesa e também 

ele, durante a conversa, recorreu ao aparelho algumas vezes para ver o horário. Nós, 

estagiários, também recorremos ao celular de forma breve e discreta para ver as horas e olhar 

mensagens. O contato com o celular parecia ser algo naturalizado por todos e aparentemente 

não promoveu incomodo durante a conversa, que fluiu até o fim do tempo de aula, finalizada 

pela intervenção do professor que de forma sutil indicou a todos o fim do tempo de aula. 

 

Estrutura dos capítulos  

 O trabalho a seguir se estrutura em três capítulos, no primeiro capítulo apresento o 

problema desta pesquisa, destacando minha observação sobre a relação smartfone e 

estudantes no espaço escolar, de maneira a fazer um recorte sobre a questão. No segundo 

capítulo apresento a base teórica ao qual foi utilizada para desenvolver o presente trabalho e 

no terceiro e último disserto sobre a presença do smartfone e sua intervenção no meio escolar. 

Em sua totalidade o trabalho se volta para a configuração do espaço escolar, com destaque 

para a sala de aula, após a inserção do smartfone na vida dos estudantes.    
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CAPÍTULO 1-A PARTICIPAÇÃO DO SMARTFONE NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

O uso do smartfone tem sido cada dia mais comum entre os estudantes, 

principalmente pela facilidade que esse aparelho proporciona – acesso a internet, uso de 

aplicativos de redes sociais, câmera fotográfica, câmera de vídeo, gravador, entre outros 

recursos– sendo um instrumento com diversas utilidades. Comecei a me interessar pela 

relação dos estudantes com o celular durante as aulas, pois percebi que a prática de “estar 

com o celular” se tornou comum entre os jovens que adotaram essa tecnologia da 

comunicação, como se o celular fosse uma extensão - naturalizada - do indivíduo. 

Apesar de meu campo de observação ter sido a sala de aula, não pude deixar de 

observar o mesmo em outros meios no qual estou inserido: círculos de amigos, faculdade, 

família. Percebi que o uso do celular leva a modificarmos a forma com que realizamos as 

atividades diárias apelando aos recursos do celular – despertador, agenda, lembretes, 

aplicativos de comunicação – para auxiliar e até mesmo cumprir tarefas. Essas novas práticas 

sociais levam aos indivíduos a restabelecerem as formas de comprimento de tarefas que 

dependam dos celulares e seus recursos, por sua vez as práticas sociais dependentes dos não 

humanos – em nosso caso o celular inteligente – constrói e reconstrói hábitos sociais.  

Os hábitos praticados pelos jovens estudantes em sala de aula são o reflexo das 

experiências, costumes e realidades sociais em que os estudantes estão inseridos, logo o meio 

escolar é palco de expressão de conflitos e de mudanças socioculturais: 

 

As juventudes modernas carregam as ambiguidades próprias da condição de 

uma geração que vive transformações na sua consciência de indivíduo, tanto 

pelo conteúdo da experiência que vive como no seu ajuste mental e espiritual 

com uma realidade que não foi por ele constituída e da qual passa a fazer 

parte. (DE SOUSA, 2012, p.74.) 

 

Para parte dos profissionais da educação o uso do celular pelos estudantes no 

ambiente escolar é visto como um problema; com o objetivo de coibir o uso dos celulares, em 

janeiro de 2008, o estado de São Paulo foi o primeiro a criar a lei de proibição do uso do 

celular durante os horários de aula; em abril do mesmo ano o estado do Rio de Janeiro 
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aprovou a lei n° 5222 que também proíbe o uso do celular. No ano seguinte a lei foi 

modificada passando a proibir o uso do celular e de qualquer outro aparelho eletrônico, como 

podemos observar abaixo: 

 

 

Mas será que é possível coibir algo que já faz parte do cotidiano dos alunos? Será que 

leis como essa resolvem os problemas que os professores enfrentam na prática do dia a dia 

das salas de aula? Os estudantes deixaram de fazer uso desses aparelhos? Não será melhor 

desenvolver competências didáticas que incorporem o celular e a internet como parte da 

aprendizagem? 
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Antes de encontrar as respostas para essas questões temos que observar e entender o 

uso do celular pelos estudantes dentro e fora do espaço escolar, buscar entender porque 

ocorre essa relação e como ela funciona sem julgamento e olhares etnocêntricos,
8
 tendo em 

vista essa necessidade buscarei apresentar como é a relação estudante e smartfone, tendo 

como campo meu estágio na disciplina de sociologia.   

Como já mencionado, meu campo teve duração de três meses, com uma visita 

semanal de aproximadamente 4 horas, acompanhando três turmas, duas de 2° ano e uma de 

3° ano, todas com ensino técnico integrado. Durante minha observação em sala pude notar 

que os alunos durante a aula interagem com diversos objetos. Alguns desses objetos ou “não 

humanos” como os denomina Bruno Latour (1994) são de uso escolar, como: caderno, 

caneta, lápis, borracha, estojo e carteira; outros, como o celular, são “extra-escolares”, no 

entanto parecem se constituir cada vez mais numa presença recorrente durante as aulas. 

 

1.1 A BUSCA PELA DESNATURALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

Durante uma das aulas na primeira turma que tive contato, em uma conversa já 

mencionada aqui, voltei minha atenção para a relação dos estudantes e os não humanos, 

busquei fazer uma desnaturalização de tudo que estava em minha volta, apesar de saber que 

não era fácil fazer tal procedimento por ser um ambiente familiar a mim por está imerso em 

um ambiente educacional de ensino superior, onde cotidianamente tenho relações com não 

humanos de forma naturalizada.  

 Nós – os três estagiários presentes nessa oportunidade– e o professor entramos em 

sala de aula, como de costume a maioria dos alunos entraram em seguida por estarem no 

corredor à espera do começo da aula. Nos, estagiários, direcionamos para o fundo da sala. 

Meu objetivo era ter uma maior visão do que os alunos faziam durante as aulas. O professor 

cumprimentou os alunos e vice-versa, como ocorria em todas as aulas nas que estive 

presente; como forma de iniciar um diálogo para dar início à aula ele colocou sua mochila 

                                                           
8 Conceito antropológico usado para expressar o ato ou visão de um individuo que consideram seus costumes 

culturais superior, melhor ou correta em relação as demais. “O termo é formado pela justaposição da palavra de 

origem grega ‘ethnos’ que significa ‘nação, tribo ou pessoas que vivem juntas’ e centrismo que indica o centro.” 

Disponível em:<http://www.significados.com.br/etnocentrismo/ >. 

 

http://www.significados.com.br/etnocentrismo/
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sobre a mesa retirou seu notebook, abriu a parte do quadro que dava acesso à TV, conectou o 

cabo VGA
9
– que fica conectado à TV – ao notebook e apresentou à turma o tema de aula: 

“cidadania: direitos civis, políticos e sociais”, passou três vídeos de matérias jornalísticas 

relacionados ao tema e abriu uma discussão. Enquanto o professor interagia com os não 

humanos – mesa, mochila, quadro, TV e o cabo – e com os estudantes, em uma interação 

simultânea, esses por sua vez não só interagiam com o professor e entre iguais, mas também 

com as carteiras nas que se sentaram, com os cadernos que tiraram da mochila ou que já 

estavam em cima da mesa, retiraram dos estojos: canetas, lápis ou lapiseira, borrachas. Em 

meio a essas múltiplas relações, a interação dos estudantes com o smartfone trazia presenças 

de “fora” da sala de aula. Ao se sentarem em seus lugares colocavam esses aparelhos em um 

lugar de rápido acesso caso surgisse a necessidade de usá-los, a maioria dos estudantes 

colocava o smartfone sobre a carteira, os demais deixavam em cima do colo e no bolso. Raras 

foram às vezes que não vi estudantes mexerem em seus smartfones durante as aulas, o 

próprio professor deixava o seu smartfone sobre a mesa durante a aula e o usava para ver a 

hora. Todos os estudantes que deixavam os aparelhos no campo de visão – carteira ou em 

cima do colo da perna – usaram para ver a hora, abrir aplicativos de comunicação – 

WhatsApp, Facebook, Instragran e Snapchat
10

 – para ver mensagens e/ou responde-las, para 

ver o que seus círculos de amigos virtuais estavam fazendo online. O ato de usar o “celular 

inteligente” para ouvir música e jogar era praticado por um ou dois alunos, não sendo algo 

comum nas aulas. 

Todas as interações sociais eram estabelecidas pelas interações entre humanos e não 

humanos, a sala de aula era o ambiente responsável por abrigar-nos para que a aula 

                                                           
9 Significa VideoGraphicsArray, nome de origem inglesa. É um cabo analógico que liga o computador a TV. 

Disponível em: < http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/07/o-que-e-cabo-vga-e-para-que-

ele-serve.html > 

 
10 WhatsApp é um aplicativo móvel para smartfone, que funciona pelo acesso a internet, permitindo seus 

usuários  de comunicarem através de mensagens de texto, mensagens voz e ligações, possibilita também a 

constituição de grupos para conversas. O Facebook é uma rede social de internet que foi adaptada também como 

aplicativo móvel para celular, ela possibilita fazer uma rede de contatos para compartilhar fotos, assuntos, 

notícias e ainda possui chat de conversas, privadas ou em grupos, entre a rede de contatos. O Instragran é um 

aplicativo de móvel de celular que possibilita o usuário a compartilhar fotos, curtir, comentar e compartilhar 

fotos com sua rede de seguidores. O Snapchat é um aplicativo móvel que possibilita compartilhar vídeos e fotos 

entre a rede de seguidores que o usuário constrói. 

 

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/07/o-que-e-cabo-vga-e-para-que-ele-serve.html
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/07/o-que-e-cabo-vga-e-para-que-ele-serve.html
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acontecesse, sua estrutura contava com carteiras em filas para os estudantes arrumadas em 

direção à mesa do professor, na parede ao fundo da mesa do professor, um quadro de vidro 

servia ao professor para anotações sobre o tema da aula, uma TV era mantida em um 

compartimento do quadro de vidro em que só professor tinha acesso, ao fundo da sala existia 

uma extensa janela.  

As interações sociais naquela sala eram dinâmicas, diversas e complexas, enquanto o 

professor dava a aula ele interagia ao mesmo tempo com os alunos, com o quadro ao qual 

escrevia a matéria para a turma, como o piloto de quadro. Todas as interações do professor 

com os não humanos durante a aula estava ligado aos estudantes dessas interações. As 

interações sociais entre humanos – professor, estudantes e estagiários – e não humanos 

ocorrem em todos os instantes. 

  



 

26 

 

CAPITULO 2 - BRUNO LATOUR E A SOCIEDADE DOS HUMANOS E NÃO 

HUMANOS: A REDE DE ASSOCIAÇÕES  

 

Conforme Bruno Latour (1994) afirma, não podemos negligenciar a interação entre 

humanos e não humanos que ocorrem em sociedade, pois interpretar as relações sociais sem 

levar em consideração a interação dos homens com os objetos seria fazer uma interpretação 

errada do mundo em que vivemos. 

O humano, como podemos compreender agora, só pode ser captado e 

preservado se devolvermos a ele esta outra metade de si mesmo, a parte das 

coisas. Enquanto o humanismo for feito por contraste com o objeto 

abandonado à epistemologia, não compreenderemos nem o humano, nem o 

não humano. (LATOUR, 1994, p. 134) 

 

Para Bruno Latour, natureza e sociedade são indissociáveis, fazer uma análise social 

secundarizando as relações entre humanos e não humanos é fazer uma leitura distorcida da 

realidade, não é possível  compreender as relações sociais sem levar em consideração que os 

objetos também são protagonistas nesse processo, o ato de usar um objeto leva as pessoas a 

modificarem  as praticas cotidianas, a construção social perpassa pela relação entre humano e 

não humanos, isto é, os objetos intervém, direta e indiretamente, em nossas vidas.  

No primeiro capítulo, Crise, do livro: Jamais formos modernos, ele apresenta a 

“proliferação dos híbridos” uma característica do mundo moderno, onde – como no caso, por 

exemplo do aquecimento global, “reações químicas e reações políticas” estão misturadas em 

um só assunto. Dissociar a ciência da política só pode levar ao fracasso na contenção do 

aumento do buraco da camada de ozônio. Com isso o autor chama a atenção para a conexão 

entre “ciência, política, economia, direito, religião, técnica, ficção”. Em contrapartida a 

modernidade leva a ramificação da ciência do conhecimento, na busca pelo aperfeiçoamento, 

indo na contramão da conexão das disciplinas. Essa divisão da ciência em áreas do 

conhecimento leva a incompreensão do emaranhado social em que vivemos: 

Somos híbridos instalados precariamente no interior das instituições 

cientificas, meio engenheiros, meio filósofos, um terço instruído sem que o 

desejássemos (...) mais flexível que a noção de sistema, mais histórica que a 

de estrutura, mais empírica que a de complexidade, a rede é o fio de Ariadne 

destas histórias confusas. (LATOUR, 1994, p. 9) 
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Para o autor uma categorização pura não existe, ele critica a forma de categorização 

padronizada de sua época: “natureza, política e discurso”, sendo elas insuficientes para 

explicar as relações em rede que perpassam por diversas áreas do conhecimento. A separação 

da "natureza das coisas" e o “contexto social” leva a uma má construção da vida intelectual 

por categorizar as coisas como se fossem separadas do meio social, a ruptura do 

conhecimento nessas três categorizações leva a ciência a uma limitação da interpretação da 

sociedade. Para o autor os acontecimentos sociais atravessam fronteiras, em forma de redes, 

perpassando pela natureza, pelo discurso e pela sociedade, como afirmado na seguinte frase: 

“Será nossa culpa se as redes são ao mesmo tempo reais como a natureza, narradas como o 

discurso, coletivas como a sociedade?” (LATOUR, 1994, p.12), isto é, não existe nem um só 

elemento que não seja ao mesmo tempo real, social e narrado. 

Latour chama a atenção para a atuação da antropologia que, ao contrário das ciências 

modernas, estuda as relações sociais em sua totalidade, levando em consideração os 

elementos reais, sociais e narrados que juntos formam as sociedades tidas como não 

modernas. A modernidade nos levou a um impasse, dividiu a ciência em ramos para 

interpretar o que na realidade é um emaranhado de redes que constituem a sociedade, 

impossibilitando o estudo dos fenômenos sociais de forma cuidadosa e profunda.  

Ainda nesse capítulo ele apresenta o embate entre o modernismo, anti modernismo e 

pós modernismo, a contradição do modernismo é se colocar como superior ao passado, 

trazendo à tona a polêmica de apresentar o passado como arcaico, a contradição do anti 

modernismo é colocar-se contra todas as mudanças, assumindo uma postura reacionária no 

meio social e a contradição do pós modernismo é ficar suspendo entre a dúvida e a crença no 

modernismo, já que não o nega  mas se propõe criticá-lo.    

Latour aponta os sentidos da modernidade, onde as derivações da palavra 

modernidade designam “um novo regime, uma aceleração, uma ruptura, uma revolução do 

tempo” (1994, p.15) e criam uma ambivalência ou polarização entre o moderno – “novo” – e 

antigo – “passado arcaico”. A palavra moderno indica dois conjuntos de práticas distintas que 

o autor denomina de tradução e purificação, sendo a tradução a constituidora dos seres 

híbridos - a mistura entre natureza e cultura – e a purificação a constituição da divisão dos 

humanos e dos não humanos, porém  essas práticas dependem uma da outra para coexistirem 

pelo fato da tradução constituir as redes de relações entre as coisas   e a purificação constitui 
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a crítica - a elaboração do mundo natural, o mundo social e  o mundo discursivo - que juntas 

formam o meio social (sociedade).  

No capítulo denominado Constituição o autor busca retratar os valores que constituem 

a sociedade moderna, apresentando suas falhas na interpretação da sociedade e apontado para 

a inexistência da modernidade. Latour aponta que a modernidade é constituída pelo 

nascimento conjunto do humanismo, não humanismo e de um Deus supremo, porém eles são 

tratados separadamente na busca por um aperfeiçoamento no tratamento e entendimento, em 

quanto às relações entre eles se tornam mais fortes na figura dos híbridos; logo a existência 

da modernidade é colocada em xeque pela divisão desse conjunto, que unidos formariam a 

modernidade. Para explicar a forma como a sociedade é constituída Latour usa como 

exemplo a Constituição, que é responsável por definir os diretos e deveres do cidadão, assim 

como a constituição da sociedade define os humanos, não humanos, papeis, ações, 

competências e suas relações: 

 

A separação moderna entre o mundo natural e o mundo social tem o mesmo caráter 

constitucional, com o detalhe que, até o momento, ninguém se colocou em posição de 

estudar os políticos e os cientistas simetricamente, já que parecia não haver um lugar 

central. Em certo sentido, os artigos da lei fundamental que diz respeito à dupla 

separação foram tão bem redigidos que nós a tomamos como uma dupla distinção 

ontológica. Do momento em que traçamos este espaço simétrico, restabelecendo 

assim o entendimento comum que organiza a separação dos poderes naturais e 

políticos, deixamos de ser modernos. (LATOUR, 1994, p.19) 

 

Mais uma vez Latour reafirma que a separação do mundo social em partes é 

contraditória a modernidade e prejudica a interpretação das relações sociais, pois todos os 

atores sociais, sendo humanos ou não humanos, possuem ligações e papeis de protagonistas 

no emaranhado social. 

Ainda nesse capítulo, o autor apresenta o embate entre Hobbes e Boyle, se 

apropriando da discussão para demonstrar dois fatos: que os não humanos não só fazem parte 

da vida em sociedade como participam ativamente das relações sociais e que a sociedade só 

pode ser compreendida se for estudada como algo inteiro que, apesar de heterogêneo, está 

unido pela rede de relações que constituem o que chamamos de sociedade. Enquanto Hobbes 

afirma que o poder e o conhecimento devem estar centralizados em um único soberano para 
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que a guerra civil cheque ao fim, Boyle afirma que através das experiências em laboratórios 

os objetos podem dar respostas pelo tipo de caracterização dos seus comportamentos ao 

reagirem com outros objetos, isto é, os objetos são capazes de interagirem e se comunicarem 

através da instrumentalização da natureza dos fatos.  Latour utiliza ambas as idéias para 

formular seu pensamento, onde uma ciência que busque analisar a sociedade deve fazê-lo de 

forma a considerar todas as ligações existem nas relações sociais, incluindo as relações dos 

não humanos como os humanos, de forma a não secundarizar nenhum dos atores sociais 

presentes.   

No tópico Os testemunhos dos não humanos Latour chama à atenção para o novo 

ponto de aplicação apresentado por Boyle, pois até então os testemunhos sempre haviam sido 

humanos ou divinos: “Os textos haviam sido escritos por homens ou inspirados por Deus – 

jamais inspirados ou escritos por não-humanos”. (op.cit., p.29), ou seja, nunca era colocada 

em questão a relevância do comportamento de não humanos. Para Boyle suas experiências 

em laboratório tinham mais autoridades que os depoimentos de testemunhas que não eram 

passíveis de confirmação. Segundo Latour os corpos inanimados, inertes, sem vontade ou 

preconceito se apresentam como atores reconhecidos pela nova constituição, capazes de 

mostrar com maior fidelidade as interações e reações do que os testemunhos dos mortais: 

“Estes não-humanos, privados de alma, mas aos quais é atribuído um sentido, chegam a ser 

mais confiáveis que o comum dos mortais, aos quais é atribuído uma vontade, mas que não 

possuem a capacidade de indicar, de forma confiável, os fenômenos.”(op.cit. p.29) 

No capítulo “A revolução” o autor afirma que a modernidade é vítima do seu próprio 

sucesso, onde a multiplicação dos híbridos torna os dois pólos da constituição – objetos e 

sujeitos– insuficientes para explicar as relações que ocorrem em sociedade. A constituição 

moderna não garante a interpretação das coisas por se preocupar em sistematizar a categorias 

– natural e social – de forma purificada, sem considerar os quase-objetos. Essa essência da 

constituição moderna levou a saturação da purificação binária pelo crescimento do terceiro 

estado das coisas – os quase objetos. No tópico O Grande distanciamento das filosofias 

modernizadoras o autor aborda o fracasso das filosofias modernas que buscaram fazer uma 

interpretação do mundo menosprezando o acumulo da totalidade do saber, reduzindo o 

processo histórico a fatos desconexos do presente e aumentando o abismo entre a 

interpretação e a realidade. Logo a seguir, no tópico O início do tempo que passa, Latour 

apresenta que só é possível interpretarmos o mundo se analisarmos a natureza, a sociedade e 
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o discurso em conjunto; também sendo importante considerar a compressão do tempo 

passado como forma constituinte do tempo presente, de maneira a não abolir o passado ao 

interpretar o presente. Nos tópicos seguintes o tempo é apresentado como a ligação entre os 

seres, onde passado, presente e futuro se mantém alinhados em uma espiral temporal, onde o 

conhecimento passado é parte envolvida, recombinado e reformulado do conhecimento 

presente.  Cada volta da espiral define um novo coletivo e uma nova objetividade. O coletivo 

em permanente renovação jamais deixou de evoluir. (1994, p.84) 

Para compreendermos a sociedade primeiro devemos compreender como as relações 

sociais se constituem, para isso usarei a apresentação do livro Jamais fomos modernos, de 

Bruno Latour, para embasar minha analise sobre a relação estabelecida entre estudantes e 

smartfones na escola e apreender as relações que ocorrem nesse ambiente. A principal 

discussão apresentada por Latour é a indissociabilidade entre a natureza das coisas e o 

contexto social, isso porque, para ele, a sociedade é formada pela associação do mundo 

natural com o mundo social. Os acontecimento sociais forma o emaranhado social que se 

constituem por redes associativas, por tanto as associações entre não humanos e humanos são  

os constituidores do social.  

Dentro é fora do espaço escolar os jovens mantêm contatos associativos com diversos 

humanos e não humanos, que em redes constituem a malha social que os envolve, essa malha 

– constituída pelas associações –forma os costumes, comportamentos, e hábitos sociais.   

 

2.1. TEORIA DO ATOR-REDE COMO MEIO DE ENTEDER A RELAÇÃO ESTUDANTE 

E CELULAR INTELIGENTE  

 

André Lemos no seu artigo A comunicação das coisas Internet das coisas e teoria 

ator-rede apresenta a visão de Graham Harman, filósofo americano, que em seu livro The 

quadruple objectformula a compreensão dos objetos numa perspectiva baseada em quatro 

características dos objetos. O “objeto sensual” que é definido pela consciência; o “objeto 

real” livre de qualquer percepção humana, impossível de desvendar; a “qualidade sensual”, 

que é percebida, pelos sentidos humanos, através da experiência e a “qualidade real” dada 
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pela funcionalidade do objeto. A relação entre objetos e qualidades, chamada por Harman de 

tensões, geram: o tempo, o espaço, a funcionalidade e a experiência.  

Porém para Lemos essas tensões são potencializadas pela IoT- “Internet das Coisas” -

11
possibilitando a comunicação à distância de agentes humanos e não humanos,  

reformulando as relações sociais (comportamento, ambiente, mobilidade e técnica) e levando 

os objetos sensuais e suas qualidades sensuais a sofrerem modificações, pelo vinculo com a 

rede de internet. 

Os desenvolvimentos dos aparelhos tecnológicos inteligentes, capazes de processar 

informações em segundos, levaram as pessoas a uma reorganização das suas atividades, 

muitas das vezes condicionando a forma como proceder para efetivar uma atividade diária. 

Lemos chama a atenção para esse processo de relação entre humanos e não humanos 

onde os objetos tornam-se atores capazes de alterarem o meio social e onde os humanos 

perdem o privilégio de serem os únicos atores das relações sociais: 

Uma ação puramente humana nesse e em quase todos os domínios é mais um desejo 

em busca de uma essência humana pura e natural do que uma realidade antropológica 

e empírica. O domínio da IoT é o da mediação e da agência, da delegação de não 

humanos a outros não humanos mediando a ação humana. (LEMOS, 2012, p.26) 

 

Os objetos físicos e eletrônicos são capazes de mediar outros objetos produzindo 

ações em diversos campos sociais, o sistema inteligente dos aparelhos eletrônicos atua no 

meio social produzindo ações que mudam suas próprias ações e as de outros – objetos e 

indivíduos – que estão envolvidos, independente da ação humana direta (op.cit.). É 

importante salientar que essa análise não secundariza a ação humana, mas sim ressalta a 

participação e atuação dos não humanos nas relações sociais. 

 

A IoT é uma adaptação do IP a qualquer  objetivo fazendo  com que o mesmo possa 

ser acessível  e execute ou comande ações de qualquer local. Isso mostra como a 

qualidade (sensual e real) do objeto passa a adquirir novos contornos 

comunicacionais. Essa potência infocomunicativa amplia a sua ação sobre o mundo e 

deste sobre ele, de qualquer lugar. Isso produz uma modificação no seu 

                                                           
11

 É uma estrutura de rede que utiliza interfaces inteligentes para comunicação. Para maiores informações ver 

LEMOS (2012). 



 

32 

 

comportamento a partir dessa relação. O objeto ganha, por assim dizer, “vida”. 

(LEMOS, 2012, p.28) 

 

Apresentação da IoT e da comunicação das coisas, por André Lemos, ajuda a 

entendermos as relações estabelecidas  entre os smartfones  e estudantes. Não podemos 

dividir, diferenciar ou polarizar o entendimento social entre as associações de humanos e não 

humanos; interpretar as ações de objetos e humanos separadamente é desviar-se do que é 

estabelecido socialmente, levando a uma interpretação equivocada: 

Pensar na Internet das Coisas e dos humanos não ajuda a compreender os novos 

objetos, nem esse novo campo de desenvolvimento industrial. Na realidade, não há 

uma internet de pessoas assim como não há uma internet das Coisas. Só há uma 

internet híbrida, formada por mediações, delegações, estabilizações as mais diversas 

entre humanos e não humanos. O social é isso. (LEMOS, 2012, p.31) 

 

Por tanto a relação entre smartfones e estudantes não deve ser vista como uma via 

única, onde os objetos são dominados e usados, secundarizando as ações das suas 

capacidades funcionais no processo das relações sociais; e sim vê-las como associações entre 

atores que constituem o social, de forma a não classificar esses atores por níveis de 

importância, para não cometer o equivoco de sermos etnocêntricos em nossa análise.   

Segundo Lemos a teoria do Ator- Rede:  

Pressupõe uma ontologia plana, ou seja, considerar para análise do social as ações 

como hierarquicamente equivalente entre humanos e não humanos e que torna 

aparente as diversas associações entre esses atores revelando suas redes, parece ser 

muito oportuna para pensar a fase atual da IoT. (LEMOS, 2012, p.33) 

 

Essa teoria tem como objetivo descrever os atores envolvidos nas associações, sem 

hierarquização, revelando suas características que constituem o processo social. Seus 

percussores foram Latour, Callon, Law e Bijker, em contraposição a escola de Edimburgo e a 

sociologia estruturalista, nos anos 90, utilizando como base os trabalhos de Serra, Tarde, 

Stengers, Greimas e Garfinkel. 

A Teoria do Ator Rede (TAR) também chamada de sociologia das associações tem 

com objetivo identificar as associações entre mediadores e intermediadores que se 
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relacionam formando redes constituindo o que chamamos de social.  Os mediadores são tudo 

aquilo que produz ação sobre outros, essas associações geram outros mediadores, que por sua 

vez podem participar de outras associações como mediadores ou intermediadores. A 

mediação entre os associados – humanos ou não humanos– leva aos mediadores a agirem 

transformando aos outros e a si mesmos, sendo a mediação a capacidade do mediador de 

manter a associação com o outro envolvido pela comunicação, percepção, interpretação e 

apropriação. O processo associativo pode gerar a delegação, que é quando um mediador 

estende a ação a outro mediador, confiando em sua funcionalidade para que a ação esperada 

ocorra quando necessária.  

A associação entre smartfone e individuo gera diversas outras associações, o 

smartfone é constituído como um sistema multifuncional – aplicativos móveis e recursos: 

agenda, calendário, relógio, mensagem de texto, despertador, sistema Wi-Fi,
12

 lanterna – que 

permite que diversas associações ocorram de formas diferentes e por meios diferentes. 

Quando uma pessoa programa o despertador do seu smartfone para levantar pela manhã, ela 

delega ao despertador a função de acordá-la pela associação entre pessoa o despertador, onde 

o smartfone se torna o intermediador da relação. A mesma coisa acorre como a utilização da 

agenda interativa, quando programada para lembrar o dia de um aniversário, consulta médica 

ou outro compromisso.  

Caso o mesmo despertador seja usado por um estudante para acordar pela manhã para 

pegar o ônibus das 7 horas para ir à escola, tanto o despertador quanto o ônibus são 

associados de delegação, pois eles são mediadores delegados pelo estudante para chegar à 

escola, porém entre essas associações existem outras, depois de despertar é necessário se 

arrumar, preparar o material escolar, tomar café da manhã, em meio a essas atividades 

existem mais associações, mediadores e delegações.  

Em minhas observações em sala de aula pude verificar como ocorrem as associações 

entre os smartfones e os estudantes e como essas formas de associações mudam de acordo 

com outras associações estabelecidas no meio social.  Na sala de aula a forma dos estudantes 

se associarem ao smartfone dependia da forma de associação estabelecida entre professor – 

                                                           
12 É de origem inglesa, sendo a abreviação de “Wireless Fidelity”, é um recurso tecnológico que transmite por 

frequências de rádio, possibilita o acesso de dispositivos a internet sem cabo conexão. Disponível em: < 

http://www.significados.com.br/wi-fi/ >. 

 

http://www.significados.com.br/wi-fi/
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autoridade em sala de aula –, estudante e outros associados – quadro, mesa, computador, 

matéria, exercício, formato da aula, recursos utilizados para aula.  

Em todo o período que acompanhei as aulas o uso do smartfone pelos estudantes 

ocorreu de forma “natural”, porém a frequência e o tempo de duração do uso dependeu: do 

começar aula, se a aula é oral ou com passagem de vídeo ou filme, expositiva ou expositiva 

dialogada.  A intensidade do uso aumentava de acordo com um distanciamento do professor 

como centro de atenção, isto é, quanto mais o professor desviasse sua figura de autoridade, 

durante a exposição do tema da aula, para objetos ou conversas com alunos em específicos, 

mais os alunos tendiam a usar o celular e sua frequência e tempo de uso também 

aumentavam. O uso do aparelho na maioria das vezes ocorria de forma sutil e breve, sendo a 

sua frequência de uso estabelecida como mencionada acima. 

Dentro e fora da sala de aula pude perceber diferentes formas de uso do smartfone, 

condicionados ao meio em que o indivíduo estava inserido, geralmente o tempo de duração 

do uso do celular era maior e mais intenso quando os estudantes estavam sozinhos ou 

isolados. Os estudantes quando estavam fora das salas de aula faziam maior uso do celular, 

porém a forma do uso se diferenciava entre estar sozinho e não estar sozinho. De longe pude 

observar que em grupos os estudantes interagiam entre si com conversar descontraídas e o 

uso do celular era algo que aparentemente não atrapalhava a interação dos grupos, porém esse 

uso geralmente era mais rápido do que quando os estudantes se encontram sozinhos. Já os 

estudantes que se encontravam sozinhos fazendo uso do smartfone usavam esse recurso com 

maior frequência e por maior tempo. 
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CAPÍTULO 3 - A OBSERVAÇÃO DE UMA AULA DE SOCIOLOGIA ATRAVÉS DA 

TEORIA DAS ASSOCIAÇÕES OU TEORIA DO ATOR-REDE 

 

Para desenvolver os conceitos apontados pela TAR buscarei analisar uma das aulas 

em que estive presente; adentrei na sala de aula, junto ao professor e a outros estagiários, 

sentei-me ao fundo da sala como de costume e comecei minha observação me associando 

com: os estudantes, ao cumprimentá-los; a carteira escolar, em que sentei; a caneta, em que 

usei para fazer minhas anotações; o bloco em que escrevi minhas anotações e ao celular, para 

ver as horas.  

O professor cumprimentou a turma, apresentou o tema da aula utilizando: piloto de 

quadro, quadro, da mesa para apoiar seu notebook, que armazenava os vídeos que foram 

utilizados como ponto de saída para o desenvolvimento do tema de aula – direitos e deveres 

do cidadão –, em seguida problematizou os vídeos. 

Durante esse processo houve inúmeras associações, professor e estudantes 

associavam-se, construindo a explicação do conteúdo, o professor e estudantes se associavam 

aos não humanos para facilitar essa primeira associação. Os não humanos já estavam na sala 

de aula - quadro, carteiras, mesa do professor, TV e ar condicionado - ou foram levados pelos 

humanos envolvidos nessa relação. Para além dos não humanos, para mediar a associação 

com a finalidade educacional, existia o smartfone, o não humano que mais me chamou a 

atenção em toda a rede associativa existente dentro e fora da sala de aula, pois a associação 

entre esse aparelho e os estudantes era vista com frequência no ambiente escolar: como pátio, 

corredores, biblioteca, bandejão e lanchonete. 

Nessa aula, como em outras, a associação entre smartfones e estudantes ocorreram 

durante vários momentos da aula e por diferentes estudantes, o momento de maior interação 

com esses aparelhos foi no momento da passagem dos vídeos, no qual a associação dos 

estudantes com os vídeos não deixaram de ocorrer, porém essas associações foram divididas 

com a associação dos estudantes com os smartfones, sendo duas associações harmônicas, já 

que uma não impedia a outra. As condições de associação entre smartfone e estudantes dentro 

de sala de aula eram intermediadas pelo nível associativo entre professor e estudante, onde o 
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professor assumia uma postura de autoridade mediadora explicitando os momentos de cessar, 

diminuir ou intensificar a associação entre estudantes e smartfones.  

Ao aprofundar a análise sobre a associação entre smartfones e estudantes, notei que 

essa mediação produz uma extensão da rede, pois a associação entre esses dois atores 

proporciona mediações entre inúmeros outros mediadores existentes no meio social. 

O smartfone e o estudante possuem uma rede associativa antes de entrarem em 

associação, o smartfone possui um sistema operacional que associa peças que forma 

ferramentas, essas ferramentas possibilitam que os aplicativos sejam estalados e a associação 

entre eles produzam os recursos necessários para acessar o meio virtual, que por sua vez 

possibilitar outras associações, que mencionarei mais a frente. Os estudantes antes de se 

associar ao smartfone estão em uma enorme rede associativa com o mundo material e 

humano; com a criação desse aparelho foi aberta a possibilidade de uma comunicação mais 

abrangente, com diversos meios, isto é, intermediadores que facilitam as associações, 

ampliando e modificando as redes associativas que os envolvem.  

 

3.1. O DILÚVIO DA TELECOMUNICAÇÃO E AS MUDANÇAS CULTURAIS  

O desenvolvimento técnico comunicacional levou às pessoas a se conectarem ao meio 

virtual com maior constância, recriando formas de comunicação e associação. Com o 

desenvolvimento do celular inteligente, com capacidade multifuncional: se conectar a 

internet, armazenar maior quantidade de dados e instalar aplicativos (redes sociais, jogos, 

GPS), gravar vídeo, tirar foto, abrir arquivos com formatações diversas, entre outras funções; 

cada vez mais pessoas se tornam adeptas desse aparelho, segundo pesquisa realizada pelo 

Nielsen IBOPE,
13

 o numero de usuários de smartfones com internet cresceu no Brasil, a 

diferença entre o primeiro trimestre para o segundo trimestre de 2015 foi de 4.029 usuários, 

passando de 68.397 mil para 72.426 mil.  

Ao mesmo tempo em que um estudante está em aula, ele pode usar o WhatsApp para falar 

com um familiar, marcar um encontro com a namorada ou amigo, acompanhar as conversas 

em grupos de família, escola, curso, turma e amigos, tomar ciência do que está acontecendo 

                                                           
13

 Essa informação foi retirada do site Nielsen, empresa que estuda o consumo de diversos produtos.  Disponível 

em: < http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/Brasileiros-com-internet-no-smartphone-ja-sao-mais-de-

70-milhoes.html >.   

http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/Brasileiros-com-internet-no-smartphone-ja-sao-mais-de-70-milhoes.html
http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/Brasileiros-com-internet-no-smartphone-ja-sao-mais-de-70-milhoes.html
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em seu círculo social. Isto é, se comunicar de forma instantânea com pessoas que estão longe 

em parâmetros físicos, porém próximos em parâmetros comunicacionais. Sendo assim as 

pessoas podem praticar ações virtuais enquanto fazem outras atividades, interagindo com 

vários humanos e não humanos ao mesmo tempo. Na busca por não perder nenhuma 

informação, não ficar de fora dos assuntos do momento – em que seus diferentes círculos 

sociais estão falando – as pessoas buscam estar conectadas ao mundo virtual o tempo todo. 

As pessoas que não tem pacotes de internet buscam utilizar Wi-Fi aberto, de estabelecimentos 

comerciais, bibliotecas, praças públicas, compartilhamento de internet de amigos. A cultura 

de conexão virtual tem feito cada vez mais estabelecimentos a aderirem ao compartilhamento 

de internet por Wi-Fi para atrair clientes que utilizam esse recurso como forma de conectar o 

celular à internet.  

As redes sociais não só são espaços de comunicação, se tornaram extensões do mundo 

material, onde as relações sociais ocorrem de forma rápida, as pessoas que adotam este estilo 

de vida – cada vez mais generalizado – se relacionam com sua rede de contatos em busca de 

facilidade para concluir atividades diversas durante a rotina de a fazerem, com isso as pessoas 

se mantém conectadas o maior tempo possível na busca por facilitação, porém a ação de 

manter-se conectado leva as pessoas a ajustarem seus  hábitos.  

 

3.2. O SMARTFONE E A MAXIMIZAÇÃO DO TEMPO 

A virtualização das relações sociais é cada dia mais comum, a cultura virtual aliada à 

cultura da comunicação móvel levou as pessoas a estarem em contato uma com as outras por 

um período muito maior de tempo. O smartfone alterou as barreiras espaciais que impediam 

os indivíduos de se comunicarem em movimento, com maior rapidez e simplicidade, não só a 

distância não é mais uma barreira para a comunicação, mas também as movimentações 

também deixaram de ser um problema para a prática da comunicação virtual. As relações 

sociais mudaram, as pessoas esperam ter respostas com maior rapidez e com o auxílio do 

telefone inteligente executam atividades com maior praticidade, em pouco tempo, em lugares 

diversos, praticando outra atividade paralelamente. O meio virtual é um intermediador que 

possibilitou as associações entre humanos e não humanos, com um alto nível de flexibilidade 

da comunicação. 
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3.3. COMO OCORRE A UTILIZAÇÃO DOS SMARTFONE PELOS ESTUDANTES  

No final do meu campo no Instituto Federal Goytacá busquei aprofundar minha 

analise do uso do smartfone pelos estudantes com a aplicação de um questionário nas turmas 

do ensino médio em que estagiei nos tempos de aula do professor de sociologia.
14

 

No total foram 61 questionários aplicados em três turmas de 2° ano concomitantes com os 

cursos técnicos de eletrônica e de mecânica.  

Ao elaborar o questionário busquei fazer perguntas fechadas. Tendo em vista que o 

professor disponibilizou o fim das aulas para a aplicação produzi um questionário de múltipla 

escolha, com perguntas curtas e diretas, pois tive receio dos que estudantes não respondessem 

devido às aulas de sociologia serem antes do recreio, depois da educação física ou no último 

tempo de aula.  

Dos 61 estudantes, 47 (77%) foram meninos e 14 (23%) meninas, com idades que 

variam entre 16 a 20 anos, sendo 25 deles (41%) com 17 anos; 15 (24,6%) com 16; 15 

(24,6%) 18 anos e 4 (6,6%) com 19 anos e 2 (3,3%) com 20 anos. 

Todos os 61 entrevistados são do 2° ano do ensino médio, apesar de ter acompanhado 

outras turmas só tive a oportunidade de aplicar os questionários em turmas do 2° ano. Do 

total dos entrevistados 60 (98,4%) disseram ter celular e apenas 1 (1,6%) afirmou não ter 

celular.  Os que responderam que fazem uso de internet no celular foram 57 (93,4%) contra 4 

(6,6%) que afirmaram não fazer uso; 59 (96,7%) dos entrevistados afirmaram levar o celular 

para o colégio enquanto 2 (3,3%) afirmaram não levar. Dos 60 estudantes que afirmaram ter 

celular, 59
15

 disseram que acessam as redes sociais pelo celular, 100% dos estudantes 

utilizam o WhatsApp,  81,4% utilizam o Facebook, 39% o Snapchat, 37,3% o Instagram, 

18,6% o Twitter e 8, 5 afirmaram usar outros aplicativos. Sobre a intensidade do uso das 

                                                           
14 Para ver o questionário na integra ir para a página 42. 

15 Existe uma diferença entre o número de estudantes que fazem uso da internet do celular e dos que acessam as 

redes sociais pelo celular, possivelmente essa diferença se deu pelo fato dos estudantes que não possuem planos 

de internet acessarem as redes sociais através de sistema wi-fi.  
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redes sociais pelo celular, 22 (36,1%) estudantes responderam usar varias vezes ao dia, 21 

(34,4%) responderam usar às vezes, 12 (19,7%) disseram utilizar sempre, 4 (6,6%) disseram 

utilizar em situação importantes e 2 (3,3%) disseram não usar as redes sociais no celular. 

De todos os entrevistados, 40 (65,6%) disseram acessar as redes sociais na escola, 

enquanto 21 (34,4%) disseram não acessar as redes sociais na escola.  

 Sobre a forma de utilização das redes sociais, 95, (1%) disseram usar para conversar; 

90,2% disseram usar para se informar; 85,2% disseram usar para estudar; 49,2% disseram 

usar para marcar encontros e 8,2% disseram usar para outras coisas. 
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O celular está presente em todo ambiente escolar, sala de aula, corredor, pátio e até na 

sala dos professores. Segundo Maria de Almeida e Kátia Tracy no livro Noites Nômades 

(2003) o uso compulsivo do celular faz com que os indivíduos, em diferentes lugares, possam 

estar conectados em uma rede de comunicação simultânea.  

Ao mesmo tempo em que os alunos assistem às aulas eles estão conectados ao mundo 

virtual através do smartfone, o interessante é que pude verificar que a prática de assistir a aula 

não anula a associação com esse celular e vice-versa, podendo os dois atos conviver 

simultaneamente; mais a frente ire elucidar melhor minha experiência como estagiário, na 

busca por entender o processo de associação entre smartfone, estudantes, meio virtual e 

professores.   
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Em minhas observações fora dos momentos de aula tive a oportunidade de ver os 

estudantes interagirem com os celulares em seus momentos de descontração no pátio, 

corredores, filas, cantina e no portão de entrada e saída. Foram diversas as observações do 

uso do celular durante o estágio, no portão de entrada da escola pude ver alunos saindo e 

entrado, trocando mensagens pelo celular de forma breve por estarem com pressa, pude 

observar que no pátio da escola o uso do celular era comum mais nos horários de entrada, 

saída, almoço e intervalos o número de usuários aumentavam, o pátio da escola se mostrou o 

ambiente com maior interação de estudantes com o celular, porém esse fenômeno é visível 

pelo fato do pátio ser um espaço comum, transitório e de aglomeração, a todos os estudantes 

da instituição. O uso do celular também era comum em conversas em grupo, onde o uso 

geralmente era breve e por mensagem digitalizada, porém existiam situações onde os 

usuários se afastavam do grupo para uma maior intensificação de interação com o celular ou 

permaneciam no grupo imerso ao uso do celular. A cantina também era um ambiente onde as 

pessoas faziam uso do celular mesmo lanchando e conversando. As filas para entrar no 

bandejão também eram espaços onde ocorria o uso do celular. Os corredores também eram 

espaços onde a interação entre estudantes e celulares era comum, principalmente nos 

intervalos entre aulas ou tempo vagos.  

Ao andar pelos corredores das salas de aulas era comum encontrar grupos de 

estudantes concomitantemente conversando e se conectado ao smartfones, através de 

aplicativos de mensagens, em algumas aulas que acompanhei tive a oportunidade de sentar de 

frente a porta – que o professor deixou aberta para uma melhor circulação de ar, pois a sala 

estava com o ar-condicionado quebrado – e vi um grupo de alunos sentados na mureta da sala 

da frente, eles conversavam de forma descontraída, mas também trocavam mensagens pelo 

smartfones. Fato esse interessante, pois em uma conversa entre colegas foi possível observar 

que eles mantinham conversas com outras pessoas através dos smartfones, ou seja, ao mesmo 

tempo em que ocorria a conversa física direta entre eles existiam sub conversas virtuais 

mediada pelo smartfone, sem causar conflitos aparentes entre as conversas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Essa pesquisa teve como objetivo analisara relação entre smartfone e estudante no 

ambiente escolar, com ênfase na sala de aula. Tendo em vista que o dilúvio da informação, 

apresentado por Pierre Lévy em sua obra Cibercultura, aponta para uma intensificação de 

acesso a informações, fazendo com que os indivíduos mergulhem em um universo 

informacional sem fim, sendo responsabilidade dos indivíduos aprenderem a navegar nesse 

mar de informações para recolher o que é de interesse deles, levando os usuários a 

modificarem as relações estabelecidas o meio social. A presença do smartfone dentro do 

ambiente escolar levou todos os atores desse espaço a se relacionarem de forma diferente, 

pois a associação entre smartfone e estudantes leva a uma ampliação da rede de associação 

escolar, constituindo novas formas de comportamento, interação e participação nas aulas.   

O presente trabalho tem como limitação o não esgotamento da discussão, porém 

buscou esclarecer como ocorre a associação entre smartfone e estudantes, para que os 

profissionais da educação articulem a presença do smartfone na organização das aulas, 

pensando o lugar desse não humano e do meio virtual na relação professor e estudante para 

construção de novos hábitos educativos.  O papel do professor deixa de ser o do exclusivo 

difusor de conhecimento, sua competência torna-se guiada aprendizagem dos estudantes, 

sendo um animador da inteligência coletiva (LÉVY, 1999) nos novos espaços de 

conhecimentos propensos à construção do saber. 
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