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“臉書”在課堂。
O Facebook na sala de aula.
澳門。這是第一個我無法逃避的專
欄，因為我剛剛來到這個地方，並且
每天都有機會瞭解這裏的一切。我甚
至懷疑之後的專欄還將會涉及到歐洲
人世界觀下的法多（fado）與同亞洲
邂逅之間的對比。
我在澳門一家高等教育機構擔任老師
和研究員的經歷使我每天都能同本地
的年輕人們打交道。與我多年來在葡
萄牙教書的情況相反，我在澳門課堂
中所接觸到的社會和文化多元性是無
比豐富的，相應的也就更具挑戰性並
且更加混亂。
話雖如此，我今天要談的主題就與手
機在課堂上的使用有關。最初，我
只是基於一份數據分析，我發現澳門
居民對手機的使用顯然與葡萄牙人對
它們的使用不同，無論是在數量上（
各年齡階段使用者們的使用時間都很
長）還是在品質上，比如使用附帶區
別於傳統方式的應用功能（如，微
信）的手機。然而，電子設備所帶來
的問題很可能會以更加強烈的方式出
現在課堂上。不客氣地說，從我第一
天任教開始，我就幾乎沒有感受到學
生們對於我所提及的手機使用方式進
行過嚴格的自我反省。
我並不是指接打電話，而是指社交網
路中的搜索、即時資訊的交換、照
片的分享和其他的一些用途。總之，
那種極端的吸引力總是以悄無聲息的
方式將人們的手指和眼睛置於小小的
螢幕之上。除此之外，人們在使用它
時的自發性更加凸顯了一種與眾不同
的科技同化文化。對於這種現象的解
釋，我完全不認同以下的這個觀點，
即這種行為是體制化背景下便利主義
文化的表現。從本質上來說，它完全
不是這樣的。它是科技文化的具體表
現，即那些過早獲得科技產品的年輕

Macau. Esta primeira crónica não
podia fugir-lhe pois, sendo eu um recém-chegado, as idiossincrasias deste lugar ainda preenchem as entrelinhas dos meus dias. [Desconfio até
que as próximas crónicas continuem
a deambular neste comparativo entre
o fado da mundividência europeísta e
o encontro com a Ásia].
A minha ocupação enquanto professor e investigador numa instituição de
ensino superior em Macau expõe-me
diariamente a uma realidade de interface com os jovens que habitam no
território. E ao contrário da realidade
portuguesa onde vinha desempenhando as mesma função há alguns anos,
a pluralidade cultural e social que
encontro na sala de aula em Macau é
incomparavelmente mais rica e, por
isso, mais desafiante e confusa.
Dito isto, o assunto que trago hoje à
prensa está relacionado com o uso
do telemóvel na sala de aula. Logo à
partida, e baseando-me tão somente
numa análise percentual, a utilização que os habitantes de Macau fazem deste dispositivo é notoriamente
diferente da dos portugueses, quer
na quantidade (muitos utilizadores,
faixa etária alargada, muito tempo
de utilização) quer na qualidade, por
exemplo, com o uso de aplicações
que requerem uma ergonomia menos convencional (como o ®WeChat).
Mas terá sido em aula que a problemática do aparelho se imporia de
forma mais veemente. Sem pudor, e
desde o primeiro dia, a utilização do
dito nunca me pareceu suscetível de
um rigoroso processo de autocensura por parte dos alunos.
Não me refiro a atender ou fazer
chamadas mas à pesquisa nas redes
sociais, troca de mensagens instantâneas, fotografias e outros afins.
Em suma, aquele magnetismo polar,

人們在展示他們擁有這些產品。 這就
是卡斯特（Castelles） 所提及的對流
動空間的實現。很明顯人類是傾向於
溝通的生命個體，這些天被談及的最
典型的教學範例就是老師/說話者—
學生/聽眾。
有教育理念的人都知道，想要更好的
教課首先需要的是一個學習的欲望。
沒有它，任何的教學方法（或手段）
都會走向失敗。這就是教師通常掛在
嘴邊的“吸引同學的注意力”。目前
這些機制在澳門的其他情況下有了不
同的應用。{對於這個問題我不會再
展開，詳細內容請參見由於勞動力資
源的短缺而使競爭力得到加強的現象
在澳門幾乎不存在}。
因此，通過教育中的禁止事項並沒有

quase sempre silencioso, que atrai
dedos e olhos para o pequeno ecrã.
Além disso, a naturalidade com que
o fazem transparece uma cultura de
empatia tecnológica diferente dos demais. Como explicação para o fenómeno, rejeito liminarmente a ideia
que este comportamento é indicador
de uma cultura de facilitismo no contexto das instituições. É, intrinsecamente, algo diferente. É um indicador
da cultura tecnológica que os jovens
com precoce acesso à tecnologia demonstram ter. É a realização do espaço de fluxos que Castells refere. É
a evidência que o Homem é um ser
que tende à comunicação e [até] que o
paradigma clássico de aprendizagem
professor/leitor – aluno/ouvinte há
muito que tem os dias contados.
Quem tem algumas noções de pedagogia sabe que o primeiro necessário
para se poder ensinar é a vontade de
aprender. Sem isso, toda e qualquer
habilidade (ou hostilidade) pedagógica está condenada ao fracasso. É
aquilo a que os professores normalmente referem como “cativar os alunos”. Ora, também estes mecanismos
aqui em Macau são necessariamente
diferentes dos utilizados noutros contextos [sem me alongar neste assunto,
basta referir que a escassez de recursos laborais que fomenta a competi-

起到起積極的一面可以看出，盲目禁
止學生在課堂上使用移動設備似乎是
個糟糕的舉措。就像我前面所說的，
限制資源可以提高競爭力，何況這是
學術實踐中常見的做法。但是用禁止
使用設備這樣的方法來達到吸引聽眾
的注意力這用方法是非常消極的，會
讓我覺得效率低下並浪費時間。沒
有人對“在特定的情況下禁止使用手
機”這個說法有異議，因為進入澳門
的任何商貿建築就可以認識到，除非
尊貴異常，規矩是第一位的，然後才
是顧客。這是一個沒有被抓住的重
點。
對我來說，一個頒佈禁令的良好起點
是這項活動會傷害他人。但事實是，
三合體：老師 ——學生 — 移動設

ção é, em Macau, quase inexistente].
Assim, e porque pela pedagogia da
proibição nem Adão teve “nota positiva”, decretar a interdição cega aos
dispositivos móveis em aula sempre
me pareceu uma “má jogada”. Limitar recursos é importante para, como
já foi dito, aumentar competitividade
e é, de resto, uma prática corrente em
exercícios académicos. Mas proibir o
uso dos dispositivos como forma de
obter a atenção da audiência é uma
abordagem pela negativa que me parece ineficaz e fora deste tempo. Nem
o argumento que “no contexto profissional o uso do telemóvel é proibido”
me parece válido, pois basta entrar
em qualquer estabelecimento comercial em Macau para perceber que,
salvo honrosas exceções, primeiro
vem o visor e depois o cliente. É um
argumento que “não pega”.
Para mim, um bom ponto de partida
para decretar uma proibição é que a
atividade em causa prejudique o próximo, mas a verdade é que a tríade
professor-aluno-telemóvel é menos
nociva para o bom funcionamento
da aula que a tríade professor-aluno
-aluno: a interação com o minicomputador é, regra geral, silenciosa e
individual, causando pouco atrito no
normal decorrer da aula.
Perante tal realidade, e tendo em con-

備對班級的正常運行危害較小，而老
師 — 學生 — 學生這樣的組合：搭
配小型電腦以正常，沉默並且獨立的
方式，這種交互可以使平時的上課過
程中雙方幾乎沒有的摩擦。
面對這樣的現實，並考慮到我所相信
並已經簡要解釋地教學的原則，我給
自己的定位是不斷的適應每一個過程
所帶來的變化。為此，我根據與此相
關的科學知識來解決這個問題，在移
動設備上建立直接的聲訊線上社交網
路，這個領域我已經做了長足的研
究。我們現在所說的手機壹般是指智
能手機，它不是指可移動的電話，而
是指擁有撥打和接聽電話以及很多其
他功能的迷妳型電腦。
它是壹種可以用於搜索、儲存及發布

ta os princípios pedagógicos em que
acredito e que brevemente explanei,
tive que me posicionar neste contínuo
de adaptabilidade que subjaz a cada
processo de mudança. Para tal, tomei
como base o conhecimento científico
relacionado com esta problemática,
o qual tem uma direta ligação com
a vertente sonora das redes sociais
on-line em dispositivos móveis, uma
área em que tenho desenvolvido investigação. Ao analisar um telemóvel
atual, comummente denominado de
telefone-inteligente (smartphone), rapidamente constatamos que não se
trata de um telefone móvel “em esteroides” mas sim de um minicomputador que, entre outras funções, faz e
recebe chamadas.
É, portanto, um dispositivo que pode
ser usado para pesquisa, armazenamento de informação, produção
de conteúdos e comunicação. Tudo
isto, capacidades com um enorme
potencial pedagógico que, cada vez
mais, são requisitos fundamentais
na aprendizagem (ver, por exemplo, o
projeto ®One Laptop per Child). Assim, em meu entender, a forma de potenciar esta ferramenta como aliada
(e não como inimiga) está na sua integração natural no contexto da aula,
sendo que esse processo pode acontecer de inúmeros modos, bastando

信息和溝通的設備。這所有的壹切都
決定了它在促進教育方面有巨大的潛
力，而使用手機的這些功能也越來越
成為學習的基本條件。（“每個孩子
壹臺筆記本電腦”這個項目就是壹個
例子）在我看來，最大限度的將這個
工具作為盟友（而不是敵人）的方法
是將它與課程自然的融為壹體，只需
壹定的創造力和判斷力，這個過程就
能通過多種多樣的方式實現。
我自己利用手機的事例以兩種不太相
同的形式實現。第壹個是我在facebook在創建了壹個私人小組，其中
包括我和我的班級的所有學生。這樣
我能夠汲取班裏重要的信息，之後我
能夠運用這些信息做很多事，例如建
立壹個工作小組（因為與人們原來的
設想相反，並不是所有的成員在社交
網絡上都是相互聯系的）另壹方面，
我可以將facebook作為渠道，將信息
傳播給我的學生。這些信息都是有用
的、重要的、緊急的和非官方的。在
教學活動中產生的範例傳播出去，保
存活動記錄（照片，錄像，評論）,並
與課堂外的學生互動等等都是很好的
方式。此外，在我正在教授的視聽教
學領域，人們必須具備刻錄和編輯聲
音及圖像的能力，因為這在很大程度
上可以協助（或補充）這些設施的運
作以達到教學目的。
總而言之，我對上述方法已經實踐
了兩個月，根據我做的初步分析，
這次社會教育的經驗取得非常積極的
效果。固然我所提出的觀點必定引起
爭議，我也不會尋求學術界對此達成
共識，但我認為對此應保持中立的立
場，擺脫偏見，只有這樣，我們才能
科學的對待在這個信息化時代中產生
的壹些現象，而我們並沒有針對這些
現象的指導性書籍。

para tal uma certa dose de criatividade (e bom senso).
No meu caso, utilizo esta tecnologia
de duas formas um pouco diferentes.
Numa primeira fase, crio um grupo privado no ®Facebook onde me
incluo com todos os alunos da turma. Daí posso extrair informação
relevante acerca da estrutura social
da turma de modo a aplicá-la posteriormente a diversos fins, como por
exemplo, a criação de grupos de trabalho (porque ao contrário do que se
possa inicialmente pensar nem todos
os membros estão ligados entre si na
rede social on-line). Por outro lado,
aproveito o facto de ter à disposição
um canal privilegiado de comunicação com os alunos para veicular informações úteis, relevantes e de caráter urgente mas não oficial. É uma
boa forma de divulgar exemplos que
surgem espontaneamente no decorrer das atividades letivas, guardar
registos das atividades (fotos, vídeos,
comentários), interagir com alunos
que não estão em aula, etc. Além
disso, na área do audiovisual onde
leciono, não há como negligenciar a
capacidade de gravação e edição de
som e imagem destes dispositivos,
que muitas vezes concorrem (ou complementam) equipamentos dedicados
para o efeito.
Em suma, e decorridos dois meses de
implementação, a análise superficial
que faço a esta experiência sociopedagógica é bastante positiva. É certo que este é um tema polémico que
não tenderá a criar consenso entre a
comunidade académica mas acredito
ser necessário uma postura neutra e
despida de preconceitos, para conseguir abordar cientificamente este e
outros fenómenos com que a era da
informação nos confronta e para os
quais não existe livro de instruções.
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