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Resumo  
A Telinha do Cinema é um projeto brasileiro que tem como objetivo incentivar a integração de 
tecnologias móveis, em especial, o telemóvel, na sala de aula. Em parceria com a ONG Casa da 
Árvore, através da orientação de um dos seus educadores, foi realizado um laboratório criativo 
de produção de vídeo com uso de telemóvel com uma turma do 7º ano da Escola Secundária 
Carlos Amarante, em Braga. Esse conjunto de práticas pedagógicas ampliou o exercício de leitura 
da obra literária O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner Andresen, estudada na 
aula de Português. Através deste projeto os alunos tiveram a oportunidade de entrar em 
contacto com produções audiovisuais, ligar criações literárias e narrativas audiovisuais. Os 
resultados apontam para uma aceitação da integração dos telemóveis dos alunos como 
ferramenta de apoio à aprendizagem. Ao mesmo tempo identificou-se que o uso das tecnologias 
de mobilidade favorece a mediação de processos colaborativos de aprendizagem, estimulando a 
troca de saberes entre os alunos e valorizando a criatividade na resolução de problemas.   
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TECNOLOGIAS MÓVEIS PARA A SALA DE AULA DO SÉCULO XXI 

A revolução móvel está aqui. Com a evolução das tecnologias móveis assiste-se a uma 

integração, cada vez maior, de dispositivos móveis em diferentes domínios da sociedade. 

Qualquer pessoa tem ao seu dispor um conjunto de dispositivos eletrónicos (telemóveis, 

smartphones, tablets, leitores de elivros, PDAs, ultraportáteis, leitores MP4) com 

características de portabilidade e facilidade de uso, potenciador da aprendizagem em 

qualquer lugar e momento (Udell, 2012).  

Aprender através de um qualquer dispositivo móvel está a ganhar relevo em muitas 

instituições de ensino, em todo o lado (Guy, 2010). Está-se a entrar naquilo a que se vem 

denominando a era pós-PC, aproveitando as potencialidades da aprendizagem suportada 

por tecnologias móveis. Vários estudos incentivam a integração do telemóvel nas 

aprendizagens (Moura, 2012). Os alunos estão a ser envolvidos e desafiados através de 
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formas inovadoras de integração destes dispositivos no currículo, permitindo cativá-los e 

motivá-los para aprendizagem.  

 
Laboratório de tecnologia criativa 
Aproveitando a presença do educador Aluísio Cavalcante da Casa da Árvore, em Braga, 

foi-lhe lançado o convite para desenvolver um Workshop intitulado “Criação literária e 

narrativas audiovisuais”, para alunos de uma turma do 7º ano, da Escola Secundária 

Carlos Amarante. 

O desafio era adaptar o projeto de aprendizagem desenvolvido pela Casa da Árvore para 

os Laboratórios Criativos de Educação, Arte e Tecnologia, realizados durante os anos de 

2009 a 2012 junto de redes públicas de ensino de diversos estados brasileiros através do 

projeto Telinha na Escola ( www.telinhanaescola.art.br), às necessidades didáticas da 

disciplina de Língua Portuguesa da escola bracarense. 

Objetivos gerais  

Ampliar a experiência de criação literária dos alunos a partir de um exercício de 

conceção e produção de uma narrativa audiovisual colaborativa em sala de aula. 

Produzir vídeo adaptações literárias, partindo da leitura do “Cavaleiro da Dinamarca”, e 

gravadas com os telemóveis dos alunos explorando técnicas de cinema de animação. 

 

Participantes  

Participaram 28 alunos do 7º ano, as professoras de Português e Inglês e o educador da 

Casa da Árvore. 

 

Metodologia  

A oficina foi estruturada com base na utilização de situações-problema e redes de 

aprendizagens. Os participantes foram desafiados a desenvolver habilidades 

artísticas/literárias e tecnológicas para solucionar os problemas provocados pela 

mediação dos professores, além dos problemas espontâneos, surgidos em consequência 

do desenvolvimento da prática de produção. Aprenderam a combinar o pensamento 

crítico e a produção criativa.  A resolução das situações-problemas resultou da 

construção colaborativa da aprendizagem. Esta colaboração acentuou-se com o uso 
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orientado dos telemóveis, que viabilizaram a troca de informações entre os alunos, como 

resultados de pesquisa de imagens e sons de referência para a criação. 

O projeto desenvolveu-se na sala de aula, em 4 blocos de 90 minutos com mediação 

presencial. Antes de iniciar o projeto foi pedido aos alunos que trouxessem para a aula 

um objeto pessoal, preferencialmente um brinquedo, no qual o aluno via alguma relação 

com o universo da obra lida. 

 

Fase de preparação: 

i) Aproximações e leitura coletiva - Apresentação da proposta de transformar 
algumas das histórias criadas pelos alunos a partir da leitura da obra literária 
num vídeo de animação.  

ii) “Eu e minha nova história” - Os alunos escreveram em grupo um resumo da 
história escolhida. Cada aluno apresentou o brinquedo que trouxe e explicou 
por que tinha relação com o livro O Cavaleiro da Dinamarca. Os objetos foram 
colocados no centro da sala, ampliando-se o significado através de uma roda 
de conversa que levou cada grupo a compor as suas personagens. Estimulou-
se os alunos para comentarem e contribuírem para a construção do 
significado do brinquedo. 

iii) “Para fazer um vídeo...” - Perguntou-se aos alunos quem sabia fazer um 
vídeo. Com as respostas obtidas identificou-se o nível de familiaridade de 
cada aluno com o universo audiovisual e definiu-se a estrutura de um 
processo de produção: roteiro – produção – gravação – edição – publicação. 
Os textos foram transformados num roteiro de vídeo, através de um exercício 
simples de identificação de elementos da narrativa sob uma ótica audiovisual. 

 

Roteiro - A turma dividiu-se em dois grandes grupos para atuarem como uma equipa de 

produção. O primeiro desafio foi escolher um texto para ser transformado em roteiro e 

depois em vídeo. Para orientar a escolha, os alunos tiveram de ver se conseguiam 

retratar os ambientes e as ações descritos no texto a partir dos brinquedos e dos 

espaços disponíveis. 

Com o texto escolhido, os alunos apontaram no papel: 

- Locais da história – marcar com um círculo 

- Personagens – sublinhar.  

- Principais ações – destacar com um quadrado. 

Com os destaques os alunos escreveram as cenas. Com a sequência de cenas 

ficou criado o roteiro literário.  
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Dispositivos – Cada grupo usou pelo menos dois telemóveis para a atividade de 

gravação. Entre estes dispositivos tinham telemóveis e PSP dos próprios alunos, além de 

outros Smartphones disponibilizados pela Casa da Árvore. Desta forma, para o 

Workshop, a sala de aula esteve dotada de equipamentos institucionais da própria escola 

(projetor, computador de mesa) além dos equipamentos pessoais. 

 

Fase de produção: 

1. Produção – Antes da gravação, cada grupo reuniu-se para passar o roteiro a 
limpo, fazer uma leitura coletiva para verificar os detalhes. Os grupos foram 
auxiliados na organização da gravação, tendo em vista a técnica a utilizar.  
i) Gravação – Partiu-se das sugestões de técnicas e de soluções inusitadas 

propostas pelos alunos para a etapa de gravação. À medida que as 
gravações iam sendo realizadas os professores responsáveis pela 
mediação avaliavam as soluções criativas e estimulavam a partilha com os 
outros grupos. Esse fluxo de informação estimulou a criatividade dos 
adolescentes envolvidos. 

2. Edição – Para a etapa de edição foi utilizada uma técnica de rodízio no manuseio 
do computador, para que todos pudessem ter a experiência de manipular as 
imagens e sons. Para completar as imagens e narração captadas pelos alunos, 
apresentaram-se efeitos sonoros já em arquivos de áudio para enriquecer a 
narrativa. Foram usados computadores para o trabalho de edição e o programa 
Movie Maker. 

3. Publicação – os vídeos produzidos pelos alunos foram publicados no site da 
escola e em diferentes redes sociais. 

4. Partilha – A presença de equipamentos pessoais como os telemóveis dos próprios 
alunos possibilitaram e estimularam a partilha de registos do processo de 
aprendizagem nas redes sociais, rompendo os limites físicos da sala de aula e da 
escola.   

 

CONCLUSÃO  

A grande maioria dos alunos gostou de participar no projeto e do trabalho colaborativo 

desenvolvido. Destaca-se, para além das aprendizagens curriculares, o grande 

envolvimento dos alunos em todas as fases do projeto e o número de sugestões criativas 

apresentadas pelos diferentes grupos. De entre as várias atividades desenvolvidas os 

alunos destacaram as etapas de produção e edição. Foi do agrado dos alunos a gravação 

das vozes, a montagem dos cenários, a filmagem e o trabalho em equipa. O que menos 

gostaram de fazer foi a repetição das gravações. A escrita do guião foi o que se revelou 
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mais difícil. Todos consideraram o telemóvel como uma ferramenta fundamental nesta 

atividade. 

No futuro, pretendemos continuar a refletir sobre a integração dos dispositivos móveis 

dos alunos nas práticas educativas. 

 

Trabalho desenvolvido no âmbito da investigação inserida no GILT/ICTWays LLP - 

COMENIUS ICTWays 528103-LLP-1-2012-1-PT-COMENIUS-CNW 
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